Anul 173 (XVII) — Nr. 1.092

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Luni, 5 decembrie 2005

SUMAR
Nr.

Pagina

LEGI ™I DECRETE
351. — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 33/2005 privind reglementarea unor m„suri
financiare Ón domeniul bugetar ...............................
1.173. — Decret privind promulgarea Legii pentru
aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 33/2005
privind reglementarea unor m„suri financiare Ón
domeniul bugetar .....................................................

Pagina
HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

1

1.481. — Hot„r‚re privind Ónfiin˛area Societ„˛ii Comerciale
îFondul Proprietatea“ — S.A. .................................

4–7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
2

´
353. — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2005 .............................
1.175. — Decret privind promulgarea Legii pentru
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2005 .....................................................

LEGI

Nr.

2–3

3

™I

1.987. — Ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului pentru aprobarea Normelor privind
organizarea ∫i efectuarea transporturilor rutiere ∫i
a activit„˛ilor conexe acestora ................................

7

ACTE ALE B√NCII NAﬁIONALE A ROM¬NIEI
38. — Circular„ privind punerea Ón circula˛ie, Ón scop
numismatic, a unei monede din aur cu valoarea
nominal„ de 10 lei, emisiunea îIstoria aurului —
Tezaurul de la Per∫inari“ ........................................

8

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea
unor m„suri financiare Ón domeniul bugetar
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 33
din 14 iulie 2005 privind reglementarea unor m„suri
financiare Ón domeniul bugetar, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 634 din 19 iulie 2005, cu
urm„toarea modificare:
— Articolul 4 se abrog„.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2)
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

MIRON TUDOR MITREA

GEORGE SABIN CUTA™

Bucure∫ti, 2 decembrie 2005.
Nr. 351.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.092/5.XII.2005
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea
unor m„suri financiare Ón domeniul bugetar
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea unor m„suri financiare Ón
domeniul bugetar ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2005.
Nr. 1.173.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2005 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 577 din 5 iulie
2005, cu urm„toarea completare:
— Articolul 29 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 29. — (1) De la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, pentru perioada r„mas„ p‚n„ la
finele anului 2005, institu˛iilor publice, indiferent de sistemul
de finan˛are ∫i de subordonare, li se interzice achizi˛ionarea
de autoturisme ∫i mobilier.
(2) Face excep˛ie de la prevederile alin. (1)
achizi˛ionarea de autoturisme ∫i mobilier pentru:
a) institu˛ii publice nou-Ónfiin˛ate prin lege, numai dac„
acestea nu provin din restructurarea altor institu˛ii publice
deja existente;
b) activit„˛ile specifice desf„∫urate de ministere ∫i de
organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale,
care, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,

aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se aprob„ prin
hot„r‚re a Guvernului;
c) proiecte finan˛ate din Ómprumuturi externe ∫i/sau
fonduri nerambursabile;
d) dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului
∫colar a unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat;
e) dotarea cu mobilier a spa˛iilor de Ónv„˛„m‚nt ∫i a
c„minelor institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior, din venituri
proprii;
f) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul;
g) Ministerul Afacerilor Externe, pentru achizi˛ii de
mobilier necesar misiunilor diplomatice ∫i consulare nouÓnfiin˛ate, cu Óncadrarea Ón bugetul apobat pe anul 2005;
h) cre∫ele;
i) obiectivele de investi˛ii cu punere Ón func˛iune Ón anul
2005, cu condi˛ia ca Ón devizul general al lucr„rii s„ fi fost
prev„zut„, ca prim„ dotare, achizi˛ionarea de autoturisme
∫i/sau mobilier;
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j) Avocatul Poporului, Curtea de Conturi ∫i Ministerul
Finan˛elor Publice, pentru achizi˛ii de mobilier destinate
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„;
k) Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, precum ∫i
institu˛iile publice din subordinea sa, numai mobilierul
necesar pentru personalul angajat Ón scopul Óndeplinirii
sarcinilor asumate Ón vederea integr„rii Ón Uniunea
European„;
l) Ministerul Culturii ∫i Cultelor, pentru achizi˛ii de
mobilier necesar obiectivului îBiblioteca Na˛ional„“;
m) achizi˛ii de autoturisme ∫i mobilier din fonduri
provenind din dona˛ii ∫i sponsoriz„ri.
(3) Achizi˛iile publice de mobilier ∫i autoturisme, aflate
Ón curs de desf„∫urare la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, se vor definitiva pe baza
prevederilor legale Ón vigoare la data ini˛ierii procedurilor
respective, numai Ón condi˛iile Ón care autoritatea
contractant„ a transmis deja, p‚n„ la acea dat„,
comunicarea privind rezultatul aplic„rii procedurii de
achizi˛ie public„.

3

(4) Œn cazuri temeinic justificate, altele dec‚t cele
prev„zute la alin. (2), la solicitarea ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii, a ministrului s„n„t„˛ii, respectiv a pre∫edintelui
Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, ministrul
finan˛elor publice poate aproba achizi˛ii de mobilier necesar
desf„∫ur„rii Ón bune condi˛ii a activit„˛ii institu˛iilor publice
din domeniul Ónv„˛„m‚ntului ∫i s„n„t„˛ii, cu Óncadrarea Ón
bugetul aprobat pe anul 2005.
(5) Œn cazuri temeinic justificate, Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor poate aproba achizi˛ii de mobilier necesar
desf„∫ur„rii Ón bune condi˛ii a activit„˛ii institu˛iilor publice
de Ónv„˛„m‚nt din subordine ∫i centrelor de prevenire,
evaluare ∫i consiliere antidrog, cu Óncadrarea Ón bugetul
aprobat pe anul 2005.
(6) Se excepteaz„ de la prevederile alin. (1)
achizi˛ionarea de autoturisme din produc˛ia intern„, Ón
regim de leasing financiar, de c„tre Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor, Ón vederea desf„∫ur„rii Ón bune condi˛ii a
activit„˛ii ministerului, cu Óncadrarea Ón bugetul aprobat pe
anul 2005.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2)
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

MIRON TUDOR MITREA

GEORGE SABIN CUTA™

Bucure∫ti, 2 decembrie 2005.
Nr. 353.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2005 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2005.
Nr. 1.175.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area Societ„˛ii Comerciale îFondul Proprietatea“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 6 ∫i al art. 12 alin. (1) din titlul VII al Legii
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, cu modific„rile
ulterioare, ∫i al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Societatea Comercial„
îFondul Proprietatea“ — S.A. de la data Ónregistr„rii Ón
registrul comer˛ului, denumit„ Ón continuare ∫i Fondul
Proprietatea, organism de plasament colectiv, sub form„ de
societate de investi˛ii de tip Ónchis, cu personalitate juridic„,
cu respectarea reglement„rilor juridice aplicabile entit„˛ilor
definite la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004
privind pia˛a de capital, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(2) Sediul social al Fondului Proprietatea este Ón
municipiul Bucure∫ti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Œn
termen de 30 de zile de la data desemn„rii unei societ„˛i
de administrare, conform prevederilor legale Ón vigoare,
sediul social al societ„˛ii comerciale va fi mutat Óntr-o
loca˛ie corespunz„toare, Ón condi˛iile legii. P‚n„ la mutarea
sediului Societ„˛ii Comerciale îFondul Proprietatea“ — S.A.,
Ministerul Finan˛elor Publice transmite Ón folosin˛„ gratuit„
spa˛iul necesar desf„∫ur„rii activit„˛ii acesteia.
(3) Societatea Comercial„ îFondul Proprietatea“ — S.A.
func˛ioneaz„ Ón conformitate cu prevederile Legii
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, cu modific„rile
ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale reglement„rilor
emise Ón aplicarea acesteia ∫i ale Legii nr. 31/1990 privind
societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 2. — (1) Actul constitutiv al Fondului Proprietatea
este prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
(2) Dup„ constituirea Societ„˛ii Comerciale îFondul
Proprietatea“ — S.A. ∫i cel pu˛in at‚ta timp c‚t statul este
ac˛ionar al Fondului Proprietatea, modificarea ∫i/sau
completarea actului constitutiv necesit„ Ón toate cazurile
aprobarea prin hot„r‚re a Guvernului, cu respectarea
dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 297/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a reglement„rilor
emise Ón aplicarea acesteia ∫i se supune autoriz„rii
prealabile a Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare.

(3) Capitalul social ini˛ial al Societ„˛ii Comerciale îFondul
Proprietatea“ — S.A. la Ónfiin˛are este constituit din activele
prev„zute la art. 9 alin. (1) lit. a)—e) din titlul VII al Legii
nr. 247/2005, cu modific„rile ulterioare.
(4) Cheltuielile aferente procesului de Ónfiin˛are a
Fondului Proprietatea pentru anul 2005 sunt Ón sum„ de
500.000 lei (RON), alocat„ din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului.
(5) Pentru finan˛area cheltuielilor prev„zute la alin. (4)
se suplimenteaz„ bugetul Ministerului Finan˛elor Publice din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, la capitolul 72.01
îAlte ac˛iuni“, titlul îTransferuri“, alineatul îAlte transferuri“,
cu suma de 500.000 lei (RON).
(6) Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice, la
propunerea ordonatorului principal de credite, s„ introduc„
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Finan˛elor
Publice.
(7) Contractele de achizi˛ie care vor fi atribuite de
Fondul Proprietatea ∫i a c„ror finan˛are este asigurat„ de
la bugetul de stat se supun prevederilor legale privind
achizi˛iile publice.
Art. 3. — P‚n„ la desemnarea unei societ„˛i de
administrare, Fondul Proprietatea va fi administrat de
Ministerul Finan˛elor Publice, prin Consiliul de
supraveghere, ai c„rui membri vor fi numi˛i prin ordin al
ministrului finan˛elor publice.
Art. 4. — P‚n„ la data desemn„rii societ„˛ii de
administrare selectate Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 12
alin. (1) ∫i (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu
modific„rile ulterioare, Ministerul Finan˛elor Publice, prin
Consiliul de supraveghere, va reprezenta statul rom‚n ca
ac˛ionar al Fondului Proprietatea ∫i va exercita toate
drepturile ce decurg din aceast„ calitate.
Art. 5. — Dup„ desemnarea societ„˛ii de administrare
prev„zute la art. 4, actul constitutiv prev„zut la art. 2
alin. (1) va fi modificat ∫i/sau completat, astfel Ónc‚t s„ fie
Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i va fi supus
autoriz„rii Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2005.
Nr. 1.481.
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ANEX√

ACTUL CONSTITUTIV
al Societ„˛ii Comerciale îFondul Proprietatea“ — S.A.
ARTICOLUL 1
Denumirea societ„˛ii comerciale, forma juridic„,
sediul ∫i durata

(1) Denumirea societ„˛ii este Societatea Comercial„
îFondul Proprietatea“ — S.A.
(2) Societatea Comercial„ îFondul Proprietatea“ — S.A.,
denumit„ Ón continuare Fondul Proprietatea, este persoan„
juridic„ rom‚n„ av‚nd forma juridic„ de societate
comercial„ pe ac˛iuni.
(3) Fondul Proprietatea se organizeaz„, func˛ioneaz„ ∫i
Ó∫i Ónceteaz„ activitatea conform prevederilor Legii
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, cu modific„rile
ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(4) Fondul Proprietatea se Ónfiin˛eaz„ ca organism de
plasament colectiv, societate de investi˛ii de tip Ónchis,
astfel cum este definit la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
are ca ac˛ionar unic statul rom‚n, reprezentat de Ministerul
Finan˛elor Publice, p‚n„ la transmiterea ac˛iunilor din
proprietatea statului c„tre persoane fizice Ón conformitate cu
prevederile Legii nr. 247/2005, cu modific„rile ulterioare.
(5) P‚n„ la desemnarea unei societ„˛i de administrare,
Fondul Proprietatea va fi provizoriu administrat de Ministerul
Finan˛elor Publice, prin Consiliul de supraveghere stabilit
prin prezenta hot„r‚re, potrivit prevederilor Legii
nr. 247/2005, cu modific„rile ulterioare.
(6) Sediul social al Fondului Proprietatea este Ón
municipiul Bucure∫ti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Œn
termen de 30 de zile de la data desemn„rii unei societ„˛i
de administrare, conform prevederilor legale Ón vigoare,
sediul social al Fondului Proprietatea va fi mutat Óntr-o
loca˛ie corespunz„toare, Ón condi˛iile legii. P‚n„ la mutarea
sediului Fondului Proprietatea, Ministerul Finan˛elor Publice
transmite acestuia Ón folosin˛„ gratuit„ spa˛iul necesar
desf„∫ur„rii activit„˛ii.
(7) Durata de func˛ionare a Fondului Proprietatea este
de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, Ón condi˛iile legii.

(2) Capitalul social prev„zut la alin. (1) se majoreaz„
ulterior cu sumele prev„zute la art. 9 alin. (2) lit. a)—d) din
titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modific„rile ulterioare, pe
m„sura Óncas„rii acestora.
(3) Ac˛iunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de
valori egale, negociabile, liber transferabile, emise Ón form„
dematerializat„ ∫i acord„ drepturi egale titularilor lor.
Valoarea nominal„ a unei ac˛iuni este de 1 leu (RON).
Ac˛iunile sunt indivizibile, iar societatea recunoa∫te un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezult‚nd
dintr-o ac˛iune.
(4) Dreptul la dividende Ól de˛in ac˛ionarii Ónscri∫i Ón
Registrul ac˛ionarilor, Ón conformitate cu prevederile Legii
nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i conform reglement„rilor emise Ón aplicarea
acesteia.
ARTICOLUL 4
Ac˛ionarii

(1) Œn condi˛iile art. 3, ac˛ionar ini˛ial unic al Fondului
Proprietatea este statul rom‚n.
(2) Statul rom‚n va transfera ac˛iunile titularilor titlurilor
de desp„gubire sau, dup„ caz, dob‚nditorilor ulteriori ai
acestora.
(3) Ulterior vor deveni ac˛ionari ai Fondului Proprietatea
persoanele fizice de˛in„toare de titluri de desp„gubire
emise de Comisia Central„ pentru Stabilirea Desp„gubirilor,
potrivit prevederilor Legii nr. 247/2005, cu modific„rile
ulterioare.
(4) Ac˛ionari ai Fondului Proprietatea vor deveni ∫i
de˛in„torii de decizii de restituire ale Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Desp„gubirilor, deja existente la momentul
Ónfiin˛„rii Fondului Proprietatea.
(5) Pentru persoanele desp„gubite prin decizii emise
ulterior Ónfiin˛„rii Fondului Proprietatea se va proceda la
majorarea capitalului social al Fondului Proprietatea,
ac˛iunile emise fiind subscrise Ón baza deciziilor emise
conform art. 12 alin. (3) din titlul VII al Legii nr. 247/2005,
cu modific„rile ulterioare.
ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 2

Tranzac˛ionarea ac˛iunilor

Obiectul de activitate al Fondului Proprietatea

Tranzac˛ionarea ac˛iunilor Fondului Proprietatea se va
face pe pie˛e reglementate.

(1) Obiectul principal de activitate const„ Ón
administrarea ∫i gestionarea portofoliului Ón vederea
acord„rii desp„gubirilor aferente imobilelor ce nu pot fi
restituite Ón natur„, prin transfer cu titlu gratuit al ac˛iunilor
din proprietatea statului Ón proprietatea persoanelor
Óndrept„˛ite.
(2) Alte activit„˛i auxiliare ∫i adiacente se desf„∫oar„ Ón
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare.
ARTICOLUL 3
Capitalul social ∫i ac˛iunile

(1) La Ónfiin˛are capitalul social este de 14.240.540.675
lei (RON) ∫i se constituie din activele prev„zute la art. 9
alin. (1) lit. a)—e) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu
modific„rile ulterioare.

ARTICOLUL 6
Adunarea general„ a ac˛ionarilor

(1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor Fondului
Proprietatea se va desf„∫ura potrivit Legii nr. 31/1990,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i Legii
nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i reglement„rilor emise Ón aplicarea acesteia.
(2) Dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii
nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
referitoare la adunarea general„ a ac˛ionarilor sunt
aplicabile ∫i Adun„rii generale a ac˛ionarilor Fondului
Proprietatea.
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ARTICOLUL 7
Consiliul de supraveghere

(1) P‚n„ la data transferului administr„rii c„tre
societatea de administrare selectat„ Ón conformitate cu
art. 12 alin. (1) ∫i (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu
modific„rile ulterioare, Fondul Proprietatea va fi administrat
provizoriu de Ministerul Finan˛elor Publice, prin Consiliul de
supraveghere.
(2) P‚n„ la data prev„zut„ la alin. (1), Consiliul de
supraveghere are competen˛ele prev„zute pentru consiliul
de administra˛ie de Legea nr. 31/1990, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i cele prev„zute Ón
Legea nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(3) Dup„ transferul prev„zut la alin. (1), Consiliul de
supraveghere va avea ca principal„ atribu˛ie supravegherea
modului de derulare a contractului de administrare. De
asemenea, dup„ transferul prev„zut la alin. (1), Consiliul
de supraveghere va avea ∫i competen˛ele prev„zute Ón
Legea nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, pentru cenzori, precum ∫i
urm„toarele atribu˛ii:
a) aprob„ opera˛iuni de Óncas„ri ∫i pl„˛i rezultate din
contractul cu societatea de administrare a investi˛iilor;
b) aprob„ Óncheierea sau rezilierea de contracte;
c) supune spre aprobare adun„rii generale a
ac˛ionarilor, Ón termen de 60 de zile de la Óncheierea
exerci˛iului financiar, raportul cu privire la activitatea
Fondului Proprietatea, situa˛iile financiare anuale pe anul
precedent, precum ∫i proiectul de buget de venituri ∫i
cheltuieli al societ„˛ii pe anul Ón curs;
d) prime∫te rapoartele periodice de la societatea de
administrare, Ón scopul urm„ririi derul„rii contractului de
administrare;
e) revizuie∫te registrele ∫i Ónsemn„rile societ„˛ii de
administrare sau ale societ„˛ii de depozitare, care privesc
opera˛iunile fondului pe care Ól reprezint„;
f) aprob„ Ónfiin˛area unor sedii secundare;
g) rezolv„ orice probleme stabilite de adunarea general„
a ac˛ionarilor;
h) aprob„ conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón alta;
i) analizeaz„ periodic situa˛ia transferului de ac˛iuni din
proprietatea statului c„tre ac˛ionarii persoane fizice, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005, cu
modific„rile ulterioare, ∫i face demersurile necesare pe
l‚ng„ Ministerul Finan˛elor Publice Ón vederea dimension„rii
corespunz„toare a capitalului social Ón conformitate cu
prevederile art. 10 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu
modific„rile ulterioare.
(4) Consiliul de supraveghere este compus din
7 membri, dintre care un pre∫edinte ales dintre ace∫tia.
(5) Membrii Consiliului de supraveghere vor fi
remunera˛i pentru activitatea desf„∫urat„. Membrii
Consiliului de supraveghere sunt numi˛i pe o perioad„ de
un an, mandatul put‚nd fi reÓnnoit. Pentru primul Consiliu
de supraveghere membrii acestuia sunt numi˛i pe o
perioad„ de 3 ani.
(6) Consiliul de supraveghere se Óntrune∫te la sediul
Fondului Proprietatea ori Ón alt loc stabilit prin convocare,
cel pu˛in o dat„ pe lun„ sau ori de c‚te ori este necesar.
(7) De asemenea, Consiliul de supraveghere poate fi
convocat de pre∫edinte ori la cererea unei treimi din
num„rul membrilor s„i.
(8) Convocarea Consiliului de supraveghere se va face
cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de data fixat„ pentru ∫edin˛„.
(9) Pre∫edintele prezideaz„ ∫edin˛ele. Œn caz de absen˛„
a pre∫edintelui, lucr„rile sunt conduse de un membru ales
dintre membrii Consiliului de supraveghere.
(10) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de
supraveghere este necesar„ prezen˛a a cel pu˛in jum„tate

din num„rul membrilor. Deciziile Consiliului de
supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor
prezen˛i. Pre∫edintele Consiliului de supraveghere va avea
votul decisiv Ón caz de paritate a voturilor.
(11) Prin ordin al ministrului finan˛elor publice se vor
stabili drepturile remuneratorii ale membrilor Consiliului de
supraveghere numi˛i de ministrul finan˛elor publice.
(12) Membrilor Consiliului de supraveghere le sunt
aplicabile prevederile Legii nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale reglement„rilor emise Ón
aplicarea acesteia referitoare la consiliul de administra˛ie al
unei societ„˛i de investi˛ii de tip Ónchis.
(13) Consiliul de supraveghere reprezint„ Fondul
Proprietatea Ón rela˛iile cu ter˛ii ∫i ac˛ioneaz„ Ón instan˛a de
judecat„ societatea de administrare Ón caz de nerespectare
a obliga˛iilor. Pre∫edintele Consiliului de supraveghere
reprezint„ Fondul Proprietatea Ón raporturile juridice ale
societ„˛ii comerciale.
ARTICOLUL 8
Audit

(1) Situa˛iile financiare anuale ale Fondului Proprietatea
vor fi auditate Ón condi˛iile legii.
(2) Consiliul de supraveghere poate Óncheia un contract
de audit cu auditori financiari, persoane juridice autorizate
de Camera Auditorilor Financiari din Rom‚nia, potrivit legii,
pe o perioad„ de maximum un an.
ARTICOLUL 9
Rapoarte

Fondul Proprietatea Óntocme∫te ∫i public„ raport„rile
stabilite conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
ARTICOLUL 10
Incompatibilit„˛i

(1) De˛inerea de ac˛iuni la Fondul Proprietatea este
supus„ urm„toarelor restric˛ii:
a) Fondul Proprietatea, membrii Consiliului s„u de
supraveghere ∫i ai conducerii executive, inclusiv persoanele
implicate, nu pot de˛ine ac˛iuni ale unor alte societ„˛i de
administrare de investi˛ii;
b) Óntr-o societate nu poate de˛ine ac˛iuni societatea
care Óndepline∫te func˛ii de depozitare pentru aceasta. Nu
pot de˛ine ac˛iuni nici membrii Ón Consiliul de supraveghere
∫i ai conducerii executive ai societ„˛ii de depozitare,
persoanele implicate sau de˛in„torii a 5% sau mai mult din
capitalul social al respectivei societ„˛i de depozitare;
c) la Fondul Proprietatea, o societate de valori
mobiliare, membrii Consiliului s„u de supraveghere, ai
conducerii executive, precum ∫i agen˛ii de valori imobiliare
ai acesteia nu pot de˛ine Ón total mai mult de 0,1 % din
capitalul social.
(2) Persoanele alese Ón Consiliul de supraveghere
trebuie s„ Óndeplineasc„ condi˛iile prev„zute de Legea
nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, inclusiv cele privind limitarea cumulului.
(3) Nu pot Óndeplini func˛ii de conducere Ón Fondul
Proprietatea: membrii consiliului de administra˛ie al unei
societ„˛i de depozitare, ai conducerii sale executive,
de˛in„torii a 5% sau mai mult din capitalul social al acelei
societ„˛i de depozitare, inclusiv persoanele implicate.
(4) Nu pot de˛ine func˛ii de conducere Ón Fondul
Proprietatea: membrii consiliului de administra˛ie al unei
societ„˛i de valori mobiliare, ai conducerii sale executive,
de˛in„torii a 5% sau mai mult din ac˛iunile unei societ„˛i
de valori mobiliare, inclusiv persoanele implicate.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.092/5.XII.2005
ARTICOLUL 11

judec„tore∫ti din Rom‚nia. Acestea pot fi solu˛ionate

Dispozi˛ii finale

∫i prin arbitraj, conform UNCITRAL Londra, cu

Litigiile Fondului Proprietatea cu persoane fizice
sau juridice sunt de competen˛a instan˛elor

ACTE
ALE
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ALE

includerea cheltuielilor respective Ón bugetul Fondului
Proprietatea.

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind organizarea ∫i efectuarea transporturilor rutiere
∫i a activit„˛ilor conexe acestora
Œn temeiul prevederilor art. 13 din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ale art. 69 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere,
Ón baza art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele privind organizarea ∫i
efectuarea transporturilor rutiere ∫i a activit„˛ilor conexe
acestora, prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Prezentul ordin transpune prevederile
art. 3 alin. 1 lit. a), b), c), alin. 2 lit. a) ∫i alin. 4, precum
∫i ale art. 4 din Directiva Consiliului nr. 96/26/CE din
29 aprilie 1996 privind accesul la ocupa˛ia de transportator
rutier de marf„ ∫i transportator rutier de c„l„tori ∫i
recunoa∫terea reciproc„ a diplomelor, certificatelor ∫i a altor
forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori
dreptul la libera stabilire pentru opera˛iuni de transport
na˛ional ∫i interna˛ional, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, ale art. 1
alin. 3 lit. d) din Directiva Consiliului nr. 98/76/CE din
1 octombrie 1998 de modificare a Directivei nr. 96/26/CE
privind accesul la profesiunea de transportator rutier de
marf„ ∫i de transportator rutier de c„l„tori ∫i recunoa∫terea
reciproc„ a diplomelor, certificatelor ∫i a altor forme de
calificare pentru a facilita acestor transportatori dreptul la
libera stabilire pentru opera˛iuni de transport na˛ional ∫i
interna˛ional, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 277 din 14 octombrie 1998, ale art. 1 ∫i 3
din Directiva Consiliului nr. 59/2003/CE privind preg„tirea
ini˛ial„ ∫i periodic„ a conduc„torilor auto care efectueaz„
transport de marf„ ∫i c„l„tori, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 226 din 10 septembrie 2003, ce
amendeaz„ Regulamentul Consiliului nr. 3.820/85 ∫i
Directiva Consiliului nr. 91/439/EEC ∫i abrog„ Directiva
Consiliului nr. 76/914/EEC, ale art. 3 alin. 1 din Directiva
Consiliului (CEE) nr. 84/647 privind utilizarea vehiculelor
Ónchiriate f„r„ ∫ofer pentru transportul rutier de m„rfuri,

publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 335
din 22 decembrie 1984.
(2) Prezentul ordin creeaz„ cadrul general pentru
aplicarea de la data ader„rii a Regulamentului Consiliului
(CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile
comune pentru transportul interna˛ional de c„l„tori cu
autocarul ∫i autobuzul, ale Regulamentului Consiliului (CE)
nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 684/92 privind regulile comune
pentru transportul interna˛ional de c„l„tori cu autocarul ∫i
autobuzul, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 881/92
din 26 martie 1992 privind accesul la pia˛„ Ón transportul
rutier de m„rfuri Ón cadrul Comunit„˛ii c„tre sau dinspre
teritoriul unui stat membru sau care traverseaz„ teritoriul
unuia sau mai multor state membre, ale Regulamentului
Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 484/2002
din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor
Consiliului (CEE) nr. 881/92 ∫i (CEE) nr. 3.118/93 Ón
vederea instituirii unui atestat de conduc„tor auto.
Art. 3. — Direc˛ia general„ infrastructur„ ∫i transport
rutier ∫i Autoritatea Rutier„ Rom‚n„ — A.R.R. vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului lucr„rilor publice,
transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 1.842/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice de autorizare ∫i efectuare a
transporturilor rutiere ∫i a activit„˛ilor conexe acestora,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 58
din 28 ianuarie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 18 noiembrie 2005.
Nr. 1.987.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.092 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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ACTE

ALE

B√NCII

NAﬁIONALE

A

ROM¬NIEI

BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind punerea Ón circula˛ie, Ón scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominal„
de 10 lei, emisiunea îIstoria aurului — Tezaurul de la Per∫inari“
Art. 1. — Œn conformitate cu prevederile Legii
nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
∫i ale Ordonan˛ei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei de a pune Ón circula˛ie
emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale
pre˛ioase, aprobat„ prin Legea nr. 244/1998, Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei va pune Ón circula˛ie, Óncep‚nd cu
data de 5 decembrie 2005, o moned„ din aur cu valoarea
nominal„ de 10 lei, emisiunea îIstoria aurului — Tezaurul
de la Per∫inari“.
Art. 2. — Caracteristicile monedei sunt urm„toarele:
— form„: rotund„;
— metal: aur;
— titlu: 999/1000;
— calitate: proof;
— greutate: 1,224 grame;
— margine: zim˛at„;
— diametru: 13,92 mm.
Aversul con˛ine valoarea nominal„ î10 LEI“, inscrip˛ia
îROMANIA“ ∫i anul emisiunii î2005“. Œn centrul aversului
este amplasat„ stema Rom‚niei, Óntr-un medalion
romboidal, ornamentat la exterior cu motive geometrice.

Reversul con˛ine imaginea spadei cu lam„ triunghiular„
alungit„ ∫i gard„ semioval„ ∫i a patru pumnale cu nervur„
longitudinal„ ∫i aripioare la baz„, piese ce fac parte din
Tezaurul de la Per∫inari. Inscrip˛iile îTEZAUR“ ∫i
îPERSINARI“ sunt amplasate Ón partea superioar„,
respectiv Ón partea inferioar„ a suprafe˛ei monedei.
Art. 3. — Monedele din aur, ambalate Ón capsule de
metacrilat transparent, vor fi Ónso˛ite de un certificat de
autenticitate, redactat Ón limba rom‚n„ ∫i limba englez„,
semnat de guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i de
casierul central, precum ∫i de un pliant de prezentare a
acestei emisiuni monetare.
Art. 4. — Monedele din aur, emisiunea îIstoria aurului —
Tezaurul de la Per∫inari“, au putere circulatorie pe teritoriul
Rom‚niei.
Art. 5. — Punerea Ón circula˛ie, Ón scop numismatic, a
monedelor din aur, emisiunea îIstoria aurului — Tezaurul
de la Per∫inari“, se realizeaz„ prin ghi∫eele sucursalelor
Bucure∫ti, Cluj, Ia∫i ∫i Timi∫ ale B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei.

Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Is„rescu
Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 38.
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