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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind redistribuirea de posturi Ón vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii de recalculare a pensiilor
din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigur„rilor sociale de stat,
stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum ∫i a activit„˛ii privind asigurarea
pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 14 alin. (4) ∫i (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 9/2005 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul 2005 personalului salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„ pentru personalul contractual din sectorul
bugetar ∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor
de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Œn anul 2005, Ón vederea realiz„rii
activit„˛ii de recalculare a pensiilor din sistemul public,
provenite din fostul sistem al asigur„rilor sociale de stat,

stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum ∫i pentru
desf„∫urarea activit„˛ii privind asigurarea pentru accidente
de munc„ ∫i boli profesionale, num„rul maxim de posturi
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aprobat Casei Na˛ionale de Pensii ∫i Alte Drepturi de
Asigur„ri Sociale se suplimenteaz„, Óntr-o prim„ etap„, cu
num„rul de posturi prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Posturile suplimentare prev„zute la alin. (1) se
asigur„, prin redistribuire de la institu˛iile publice prev„zute
Ón anex„, din posturile finan˛ate integral de la bugetul de
stat, bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i din bugetul
Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate.
(3) Structura posturilor prev„zute la alin. (2) se modific„
astfel Ónc‚t s„ r„spund„ atribu˛iilor rezultate din procesul de
recalculare a pensiilor ∫i din activitatea privind asigurarea
pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale, cu Óncadrarea
Ón fondul total de salarii rezultat Ón urma redistribuirii.
(4) Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006 se majoreaz„
num„rul maxim de posturi la institu˛iile de la care au fost
redistribuite potrivit anexei, Ón structura avut„ la data
redistribuirii, ∫i se diminueaz„ num„rul maxim de posturi la
Casa Na˛ional„ de Pensii ∫i Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale.
(5) Num„rul de posturi, reduse temporar Ón anul 2005,
se ia Ón considerare la aplicarea prevederilor art. XVI
alin. (2) ∫i (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele m„suri
pentru asigurarea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor
publice, a func˛iilor publice ∫i Ón mediul de afaceri,
prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Art. 2. — (1) Œn termen de 5 zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, institu˛iile prev„zute Ón anex„
vor Óncheia protocoale cu Casa Na˛ional„ de Pensii ∫i Alte
Drepturi de Asigur„ri Sociale, Ón care se vor stabili
structura posturilor redistribuite potrivit prezentei hot„r‚ri ∫i
cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli,
incluz‚nd toate drepturile salariale prev„zute de lege.
(2) Pe baza protocoalelor Óncheiate potrivit alin. (1),
Casa Na˛ional„ de Pensii ∫i Alte Drepturi de Asigur„ri
Sociale va comunica Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei ∫i Ministerului Finan˛elor Publice fondurile cu
care urmeaz„ a fi diminuate bugetele institu˛iilor prev„zute
Ón anex„ ∫i sumele cu care se vor majora cheltuielile de
personal Ón bugetul asigur„rilor sociale de stat.
Art. 3. — Prevederile din anex„ vor fi modificate, Óntr-o
etap„ ulterioar„, Ón vederea realiz„rii num„rului de posturi
necesare activit„˛ii de recalculare a pensiilor, stabilit potrivit
art. 14 din Ordonan˛a Guvernului nr. 9/2005 privind
cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul 2005
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ pentru personalul contractual din sectorul
bugetar ∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor
pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministru de stat pentru coordonarea activit„˛ilor
din domeniul economic,
Adriean Videanu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 10 februarie 2005.
Nr. 86.
ANEX√
Num„r de posturi

Total posturi suplimentare la Casa Na˛ional„ de Pensii ∫i Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale,
asigurate prin redistribuire astfel:
I. Posturi finan˛ate integral de la bugetul de stat
Ministerul Justi˛iei
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ministerul S„n„t„˛ii
Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Ministerul Finan˛elor Publice
Academia Rom‚n„
Curtea Constitu˛ional„
Institutul Na˛ional de Statistic„
Cancelaria Primului-Ministru
din care la:
Aparat propriu
Agen˛ia Rom‚n„ de Investi˛ii Str„ine
Agen˛ia Nuclear„
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport
Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret
II. Posturi finan˛ate din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de Munc„
III. Posturi finan˛ate din bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate
Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate

+1.672
–1.330
–33
–28
–14
–50
–133
–46
–913
–6
–1
–56
–50
–5
–3
–9
–11
–17
–5
–11
–11
–331
–331
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAfiIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANfiA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
privind m„surile na˛ionale referitoare la punerea pe pia˛„ a produselor medicinale
de Ónalt„ tehnologie, Ón special cele derivate din biotehnologie
Œn temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitarveterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 30.416 din 27 ianuarie 2005, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor privind m„surile na˛ionale
referitoare la punerea pe pia˛„ a produselor medicinale de
Ónalt„ tehnologie, Ón special cele derivate din biotehnologie,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele centrale de profil,
direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor

jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin constituie transpunerea oficial„
a Directivei Consiliului 1993/41/EEC ce prive∫te m„surile
na˛ionale referitoare la punerea pe pia˛„ a produselor
medicinale de Ónalt„ tehnologie, Ón special cele derivate din
biotehnologie, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene nr. L 214 din 24 august 1993.
Art. 4. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan fiÓru

Bucure∫ti, 1 februarie 2005.
Nr. 18.

ANEX√

N O R M √ S A N I T A R √ V E T E R I N A R √ ™ I P E N T R U S I G U R A N fi A A L I M E N T E L O R
privind m„surile na˛ionale referitoare la punerea pe pia˛„ a produselor medicinale de Ónalt„ tehnologie,
Ón special cele derivate din biotehnologie
Art. 1. — Cererile pentru autoriza˛iile de comercializare
pentru produsele medicinale de Ónalt„ tehnologie, Ón special
cele derivate din biotehnologie, vor fi analizate Ón
conformitate cu prevederile anexei la Norma sanitar„
veterinar„ privind procedurile na˛ionale pentru autorizarea ∫i
supravegherea produselor medicinale de uz veterinar,
aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor
∫i mediului nr. 727/2003.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor va lua toate m„surile

corespunz„toare pentru conformarea cu prevederile
prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor ∫i va informa despre aceasta Comisia
European„.
Art. 3. — La intrarea Ón vigoare a prevederilor prezentei
norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor,
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor va face o referire expres„ la aceast„
norm„ Ón autoriza˛ia de comercializare a produsului.
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AUTORITATEA NAfiIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANfiA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la m„suri care Ómbun„t„˛esc
condi˛iile generale pentru producerea ∫i comercializarea produselor de apicultur„
Œn temeiul art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitar-veterinare ∫i
pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 30.600 din 7 februarie 2005, Óntocmit de Direc˛ia general„ siguran˛a alimentelor
din structura Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i penru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„
referitoare la m„suri care Ómbun„t„˛esc condi˛iile generale
pentru producerea ∫i comercializarea produselor de
apicultur„, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin constituie transpunerea oficial„
a Regulamentului Consiliului 797/2004/CE referitor la m„suri
ce Ómbun„t„˛esc condi˛iile generale pentru producerea ∫i
comercializarea produselor de apicultur„, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 125
din 28 aprilie 2004, p. 0001—0003.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
15 zile de la publicare.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan fiÓru
Bucure∫ti, 8 februarie 2005.
Nr. 30.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
referitoare la m„suri care Ómbun„t„˛esc condi˛iile generale pentru producerea ∫i comercializarea
produselor de apicultur„
Art. 1. — (1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„
stabile∫te m„suri pentru Ómbun„t„˛irea condi˛iilor generale
pentru producerea ∫i comercializarea produselor de
apicultur„. Œn acest scop, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate stabili un
program na˛ional, pentru o perioad„ de 3 ani, denumit Ón
continuare programul pentru apicultur„.
(2) Œn scopul prezentei norme sanitare veterinare:
a) miere Ónseamn„ produsul ce corespunde prevederilor
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor,
apelor ∫i mediului, ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
nr. 522/798/317/2003 privind aprobarea Normelor privind
denumirea, definirea, caracteristicile ∫i compozi˛ia mierii,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 650
din 12 septembrie 2003;
b) produse de apicultur„ Ónseamn„ produsele definite la
pct. 1 din anexa nr. 1 la Norma sanitar„ veterinar„ ce
stabile∫te reguli de s„n„tate cu privire la subprodusele de
la animale, ce nu sunt destinate consumului uman,
aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor
∫i mediului nr. 723/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al

Rom‚niei, Partea I, nr. 842 ∫i 842 bis din 26 noiembrie
2003.
Art. 2. — M„surile ce pot fi incluse Ón programul pentru
apicultur„ trebuie s„ fie urm„toarele:
a) asisten˛„ tehnic„ apicultorilor sau grupurilor de
apicultori;
b) controlul varoozei;
c) ra˛ionalizarea transhuman˛ei;
d) m„suri pentru a sus˛ine laboratoare ce efectueaz„
analize ale propriet„˛ilor fizico-chimice ale mierii;
e) m„suri pentru a sus˛ine repopularea Ón stupi pe
teritoriul na˛ional;
f) cooperare cu organisme specializate pentru implementarea de programe de cercetare aplicat„ Ón domeniul
apiculturii ∫i al produselor de apicultur„.
Art. 3. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor Ómpreun„ cu organiza˛iile ∫i
asocia˛iile Ón domeniul apicol trebuie s„ efectueze, pe
teritoriul na˛ional, un studiu de produc˛ie ∫i de structur„ a
pie˛ei Ón sectorul apicol, pentru a identifica domeniile
eligibile de a beneficia de finan˛are de la bugetul de stat
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pentru implementarea m„surilor din programul pentru
apicultur„.
Art. 4. — Cheltuielile referitoare la m„surile luate Ón
baza programelor de apicultur„ trebuie s„ fie stabilite de
c„tre Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor prin Institutul de Diagnostic ∫i
S„n„tate Animal„, Ón fiecare an, p‚n„ cel t‚rziu la data de
15 octombrie.
Art. 5. — Programul pentru apicultur„ trebuie s„ fie
elaborat Ón baza unei str‚nse colabor„ri cu organiza˛iile
reprezentative ∫i asocia˛iile din domeniul apicol. Programul
pentru apicultur„ trebuie s„ fie comunicat Comisiei
Europene de c„tre Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor p‚n„ cel t‚rziu la data de
15 noiembrie pentru urm„torul an, Óncep‚nd din anul 2005.
Art. 6. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate pune Ón aplicare acte
normative, reglement„ri ∫i prevederi administrative,
necesare pentru conformarea cu prezenta norm„ sanitar„
veterinar„, le va transmite Comisiei Europene prin
intermediul Ministerului Integr„rii Europene ∫i Misiunii
Rom‚niei pe l‚ng„ Uniunea European„, Ómpreun„ cu
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tabelele de concordan˛„, Ón vederea evalu„rii conformit„˛ii
transpunerii legislative, ∫i va stabili m„surile necesare
pentru implementarea corect„ ∫i la timp a prevederilor
prezentei norme sanitare veterinare.
(2) Atunci c‚nd Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor adopt„ cele men˛ionate la
alin. (1), trebuie s„ fac„ o referire expres„ la prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„, la publicarea oficial„ a acesteia.
Procedura privind realizarea referirii men˛ionate r„m‚ne Ón
responsabilitatea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor va lua m„surile necesare ∫i va
sanc˛iona, potrivit legii, orice Ónc„lcare a prevederilor
prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va
facilita Óntocmirea documentelor necesare pentru
sanc˛ionarea Ónc„lc„rii legisla˛iei veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor ce constituie infrac˛iuni.
(4) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ constituie
transpunerea oficial„ a Regulamentului Consiliului
nr. 797/2004/CE.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind intrarea Ón vigoare a unor tratate semnate de Rom‚nia cu alte state
Œn temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit c„ruia prin ordin al ministrului afacerilor
externe se fac cunoscute datele intr„rii Ón vigoare a tratatelor Óncheiate de Rom‚nia cu alte state, care se public„, f„r„
plat„, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
constat‚nd Óndeplinirea de c„tre p„r˛i a procedurilor interne pentru intrarea Ón vigoare a urm„toarelor tratate
semnate de Rom‚nia cu alte state,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1. — La data de 1 decembrie 2004 a intrat Ón
vigoare Acordul de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i Bosnia
∫i Her˛egovina, semnat la Sarajevo la 7 octombrie 2003,
ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 398 din
7 octombrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 745 din 24 octombrie 2003.
Art. 2. — La data de 26 aprilie 2004 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Rom‚nia ∫i Bosnia ∫i Her˛egovina privind
comer˛ul ∫i cooperarea economic„, semnat la Bucure∫ti la
14 mai 2002, ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea
nr. 125 din 11 aprilie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003.
Art. 3. — La data de 31 decembrie 2004 a intrat Ón
vigoare Conven˛ia dintre Rom‚nia ∫i Canada pentru
evitarea dublei impuneri ∫i prevenirea evaziunii fiscale cu
privire la impozitele pe venit ∫i pe capital, semnat„ la
Ottawa la 8 aprilie 2004, ratificat„ de Parlamentul Rom‚niei
prin Legea nr. 450 din 1 noiembrie 2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.043 din
11 noiembrie 2004.
Art. 4. — La data de 10 decembrie 2004 a intrat Ón
vigoare Memorandumul de Ón˛elegere dintre Guvernul

Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Danemarcei privind
cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto
la Conven˛ia-cadru a Na˛iunilor Unite asupra schimb„rilor
climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie
2003, ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 532
din 25 noiembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004.
Art. 5. — La data de 13 noiembrie 2004 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Lituania privind readmisia cet„˛enilor proprii ∫i a
str„inilor, semnat la Bucure∫ti la 19 februarie 2004, ratificat
de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 283 din 23 iunie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 610 din 6 iulie 2004.
Art. 6. — La data de 18 octombrie 2004 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Statelor Unite ale Americii pentru promovarea siguran˛ei
avia˛iei, semnat la Bucure∫ti la 10 septembrie 2002,
aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 1.162 din
2 octombrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 715 din 14 octombrie 2003.
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Art. 7. — La data de 15 decembrie 2004 a intrat Ón
vigoare Memorandumul de Ón˛elegere dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea
Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare, semnat
la Ankara la 6 aprilie 2004, ratificat de Parlamentul
Rom‚niei prin Legea nr. 458 din 1 noiembrie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.

Art. 8. — La data de 24 decembrie 2004 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Cabinetul de
Mini∫tri al Ucrainei privind colaborarea Ón domeniul
transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003,
ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 446 din
1 noiembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.041 din 10 noiembrie 2004.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 14 ianuarie 2005.
Nr. 101.
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea ∫i atribuirea de ac˛iuni
Ón cadrul metodei de privatizare prin restituire
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod
abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pct. 32.7 subpct. 31
lit. c) din Normele metodologice de aplicare unitar„ a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón
mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 498/2003,
modificate ∫i completate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.385/2004,
Ón temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului, republicat„, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale art. 9 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 837/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modific„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind restituirea ∫i
atribuirea de ac˛iuni Ón cadrul metodei de privatizare prin
restituire, prev„zut Ón anexa la prezentul ordin.

Art. 2. — Direc˛ia general„ privatizare ∫i administrare
societ„˛i comerciale, Direc˛ia tranzac˛ii speciale ∫i pia˛a de
capital ∫i Direc˛ia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Mircea Ursache
Bucure∫ti, 20 ianuarie 2005.
Nr. 4.380.
ANEX√

REGULAMENT
privind restituirea ∫i atribuirea de ac˛iuni Ón cadrul metodei de privatizare prin restituire
CAPITOLUL I

CAPITOLUL II

Dispozi˛ii generale

Defini˛ii

Art. 1. — Prezentul regulament stabile∫te procedura de
lucru a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
(A.V.A.S.) privind restituirea ∫i atribuirea de ac˛iuni Ón cadrul
metodei de privatizare prin restituire, ca urmare a
deciziilor/dispozi˛iilor emise de entitatea Ónvestit„ cu
solu˛ionarea notific„rilor.
Art. 2. — Procedura stabilit„ prin prezentul regulament
este aplicabil„ at‚t Ón cazul Ón care A.V.A.S. are calitatea
de emitent al deciziei/dispozi˛iei prin care se acord„ ac˛iuni,
c‚t ∫i Ón cazul Ón care prime∫te cereri Ónso˛ite de
decizii/dispozi˛ii emise de alte persoane juridice competente.

Art. 3. — Capitalul disponibil reprezint„ acea parte de
capital social de˛inut„ de stat sau de alt„ entitate implicat„
Ón procesul de privatizare la o societate comercial„
neprivatizat„, Ón tot sau Ón parte, care nu este afectat„ de
alte drepturi izvor‚nd din contractele de privatizare
Óncheiate deja Ón baza legilor de privatizare.
Art. 4. — Ofertant este Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului, ca entitate implicat„ Ón procedurile de
privatizare, care are obliga˛ia de a acorda persoanelor
Óndrept„˛ite ac˛iuni din capitalul social disponibil, ca m„sur„
reparatorie prin echivalent.
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Art. 5. — (1) Momentul depunerii cererii Ól constituie
momentul Ónregistr„rii op˛iunii persoanei Óndrept„˛ite la
Registratura general„ a A.V.A.S.
(2) Œn cazul cererilor Ónregistrate Ón aceea∫i zi,
acordarea ac˛iunilor se va face Ón ordinea numerelor de
Ónregistrare.
Art. 6. — Persoana Óndrept„˛it„ este persoana fizic„ sau
juridic„ beneficiar„ a unei decizii/dispozi˛ii motivate, prin
care i s-au acordat ac˛iuni la societ„˛i comerciale
tranzac˛ionate pe pia˛a de capital.
Art. 7. — Privatizarea prin restituire reprezint„ procedura
prin care se acord„ persoanelor Óndrept„˛ite ac˛iuni la
societ„˛ile comerciale tranzac˛ionate pe pia˛a de capital, ca
m„sur„ reparatorie Ón urma solu˛ion„rii notific„rii, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
CAPITOLUL III
Procedura de restituire ∫i atribuire de ac˛iuni
Ón cadrul metodei de privatizare prin restituire
Art. 8. — A.V.A.S., Ón calitate de entitate implicat„ Ón
privatizare, are obliga˛ia de a stabili ∫i afi∫a la sediul s„u
oferta de capital disponibil destinat„ m„surilor reparatorii
prin echivalent.
Art. 9. — (1) Oferta va cuprinde lista cu societ„˛ile
comerciale la care exist„ capital social disponibil pentru
privatizare prin restituire, sediul acestora, capitalul social
total, cota de capital social disponibil„ (exprimat„ Ón
procente), obiectul de activitate (pe scurt), codul fiscal,
valoarea nominal„ a unei ac˛iuni, ultima cota˛ie a valorii
ac˛iunii societ„˛ii comerciale respective pe pia˛a de capital
∫i durata ofertei.
(2) Ac˛iunile se vor acorda la pre˛ul minim, care este
valoarea nominal„ a unei ac˛iuni. Œn cazul Ón care valoarea
unei ac˛iuni pe pia˛a de capital a societ„˛ii comerciale
propuse pentru privatizare prin restituire de ac˛iuni este mai
mare dec‚t valoarea nominal„ a aceleia∫i ac˛iuni,
restituirea se va face la pre˛ul de la ultima tranzac˛ionare
pe pia˛a de capital.
(3) O societate comercial„ poate fi trecut„ cel mult de
dou„ ori Ón lista cu societ„˛ile comerciale la care exist„
cote de capital disponibil pentru privatizare prin restituire,
Ón condi˛iile de pre˛ prev„zute la alin. (2).
(4) Pe durata ofertei de privatizare prin restituire,
tranzac˛ionarea ac˛iunilor societ„˛ilor comerciale care fac
obiectul procedurilor de privatizare prin restituire se va
suspenda.
(5) Durata primei oferte de privatizare prin restituire va
fi de 90 de zile de la data public„rii. Dup„ 30 de zile de
la Ónchiderea primei oferte de privatizare prin restituire,
ofertantul va emite o nou„ ofert„ care va cuprinde alte
societ„˛i comerciale, precum ∫i societ„˛i comerciale pentru
care, Ón urma acord„rii de ac˛iuni Ón cadrul primei oferte, a
r„mas capital disponibil, Ón condi˛iile prev„zute la alin. (3).
(6) Oferta de privatizare prin restituire ∫i datele de
identificare a ofertantului se vor publica pe cheltuiala
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acestuia Ón cel pu˛in un ziar na˛ional, precum ∫i pe site-ul
A.V.A.S. (www.avas.gov.ro. sau www.activelestatului.ro.), Ón
termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentului regulament.
(7) Atribuirea de ac˛iuni Ón cadrul unei oferte de
privatizare prin restituire se face Ón func˛ie de momentul
depunerii cererii privind atribuirea de ac˛iuni, cu excep˛ia
cazului Ón care Ón decizia de solu˛ionare a notific„rii, emis„
chiar de entitatea implicat„ Ón privatizare, este
individualizat„ societatea comercial„ la care urmeaz„ s„ i
se atribuie sau, dup„ caz, s„ i se aloce ac˛iunile. Œn
aceast„ situa˛ie se va proceda la atribuirea direct„ a
ac˛iunilor p‚n„ la concuren˛a ac˛iunilor disponibile, iar Ón
cazul Ón care sunt mai mul˛i solicitan˛i, se va proceda la
alocarea propor˛ional„, Ón func˛ie de ponderea fiec„rei
solicit„ri negociate.
(8) Œn cazul Ón care, Ón cadrul unei oferte de privatizare
prin restituire, la societatea comercial„ care a preluat
patrimoniul persoanei juridice na˛ionalizate exist„ capital
social disponibil, negocierea ∫i atribuirea de ac˛iuni se vor
face cu prioritate la aceasta, indiferent de alt„ op˛iune a
persoanei; Ón cazul Ón care societatea comercial„ respectiv„
nu mai are capital disponibil, persoana Óndrept„˛it„ poate
opta, Ón cadrul negocierilor, pentru oricare dintre societ„˛ile
comerciale prev„zute Ón oferta de restituire.
(9) Œn cazul Ón care, Ón cadrul unei oferte de privatizare
prin restituire, capitalul social disponibil de la o societate
comercial„ nu este Óndestul„tor, se va proceda la alocarea
propor˛ional„, Ón func˛ie de ponderea fiec„rei solicit„ri
negociate.
Art. 10. — Dup„ publicarea ofertei cu societ„˛ile
propuse pentru privatizare prin restituire, titularul
deciziei/dispozi˛iei de restituire prin acordarea de ac˛iuni
sau reprezentantul acestuia desemnat prin procur„ special„
ori, dup„ caz, mo∫tenitorii acestuia, pe baza certificatului
de mo∫tenitor, va/vor depune o cerere privind atribuirea de
ac˛iuni la una sau la mai multe dintre societ„˛ile comerciale
prev„zute Ón oferta de restituire.
Art. 11. — (1) Cererea prev„zut„ la art. 10 va cuprinde:
— numele ∫i prenumele persoanei Óndrept„˛ite sau
denumirea persoanei juridice, domiciliul/sediul;
— societatea comercial„ la care persoana Óndrept„˛it„
solicit„ acordarea de ac˛iuni;
— valoarea stabilit„ Ón dispozi˛ie/decizie pentru
acordarea de ac˛iuni;
— indicarea num„rului deciziei/dispozi˛iei prin care s-a
acordat beneficiul acestei m„suri ∫i emitentul.
(2) La cerere se va anexa Ón copie legalizat„
decizia/dispozi˛ia emis„ de entitatea Ónvestit„ cu
solu˛ionarea notific„rii, copia de pe buletinul/cartea de
identitate, Ómputernicirea sau procura autentificat„, unde
este cazul, declara˛ia autentic„ din care s„ rezulte dac„
persoana Óndrept„˛it„ a mai solicitat sau nu acordarea de
ac˛iuni la o alt„ institu˛ie.
Art. 12. — Œn cadrul Direc˛iei pentru aplicarea Legii
nr. 10/2001 se vor Ónfiin˛a dou„ registre speciale de eviden˛„:
— un registru Ón care se vor Ónregistra, Ón ordine
cronologic„, toate cererile prin care se solicit„ m„suri
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reparatorii Ón echivalent, const‚nd Ón ac˛iuni la societ„˛i
comerciale tranzac˛ionate pe pia˛a de capital;
— un registru Ón care se vor Ónregistra certificatele de
ac˛ionar, dup„ ce au fost semnate de pre∫edintele A.V.A.S.
Art. 13. — Persoana Óndrept„˛it„ la m„suri reparatorii
prin echivalent trebuie s„ se adreseze institu˛iei publice
implicate Ón privatizare, Ón termen de 60 de zile de la
primirea deciziei sau, dup„ caz, a dispozi˛iei motivate.
Art. 14. — Institu˛ia public„ implicat„ Ón privatizare este
obligat„ ca, Ón termen de 60 de zile de la data primirii
cererii, s„ atribuie sau, dup„ caz, s„ aloce ac˛iunile pentru
care titularul deciziei/dispozi˛iei a optat.
Art. 15. — (1) Dup„ atribuirea sau, dup„ caz, alocarea
ac˛iunilor, ofertantul va elibera persoanei Óndrept„˛ite un
certificat de ac˛ionar care va indica titularul acestora,
num„rul ac˛iunilor ∫i datele de identificare a societ„˛ii
comerciale.
(2) Eliberarea certificatului de ac˛ionar se face dup„
verificarea actelor de identitate a titularului/titularilor, pe
baz„ de semn„tur„.
(3) Œn situa˛ia Ón care sunt mai mul˛i titulari, certificatul
poate fi eliberat numai unuia dintre titulari sau altei
persoane pe baz„ de procur„ special„, Ón form„ autentic„.
(4) Œn cazul Ón care titularul/titularii a/au decedat,
certificatul de ac˛ionar se elibereaz„ mo∫tenitorului
(mo∫tenitorilor) Ón condi˛iile de mai sus.

(5) Certificatul de ac˛ionar va con˛ine elemente de
securizare ∫i va fi semnat de pre∫edintele A.V.A.S.
Art. 16. — Certificatul de ac˛ionar emis de A.V.A.S. va
fi eliberat persoanei Óndrept„˛ite la m„suri reparatorii, Ón
termen de 30 de zile de la Óncheierea negocierilor, ∫i va fi
comunicat oficiului registrului comer˛ului ∫i registrului
independent la care societatea comercial„ care a f„cut
obiectul atribuirii de ac˛iuni prin metoda de privatizare prin
restituire Ó∫i ˛ine registrul ac˛ionarilor.
Art. 17. — (1) Œn termen de 30 de zile de la primirea
certificatului de ac˛ionar, persoana Óndrept„˛it„ la m„suri
reparatorii are obliga˛ia s„ solicite Ónscrierea sa ca ac˛ionar
la oficiul registrului comer˛ului ∫i la registrul independent la
care societatea comercial„ care a f„cut obiectul atribuirii de
ac˛iuni prin metoda de privatizare prin restituire Ó∫i ˛ine
registrul ac˛ionarilor.
(2) Nerespectarea termenului prev„zut mai sus poate
atrage pierderea dreptului la atribuirea ac˛iunilor ob˛inute la
acea societate comercial„, Ón cazul Ón care societatea
respectiv„ a fost Ónscris„ din nou Ón lista prev„zut„ la
art. 8, petentul put‚nd s„ fac„ o nou„ op˛iune pentru
ac˛iunile altei societ„˛i comerciale din lista respectiv„ sau
din alt„ list„ ce va fi publicat„.
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