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HOT√R¬RI

ALE

CAMEREI

D E P U T A fi I L O R

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componen˛ei
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 41 ∫i al art. 59 din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
pentru aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputa˛ilor, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004,
cu modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

î— Se aprob„ retragerea calit„˛ii de membru al Comisiei
pentru cercetarea abuzurilor, corup˛iei ∫i pentru peti˛ii a
domnului deputat Liviu Cod‚rl„ — Grupul parlamentar al
Partidului Popular Rom‚nia Mare.“

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 25 aprilie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

DANIELA POPA
Bucure∫ti, 25 aprilie 2005.
Nr. 14.

DECIZII

ALE

C U R fi I I

C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 85
din 10 februarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1201, art. 1303 ∫i art. 1714
din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180—184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042
din Codul de procedur„ civil„, art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar,
art. 66 din Legea notarilor publici ∫i a activit„˛ii notariale nr. 36/1995 ∫i art. 215 din Codul penal
Ioan Vida
— pre∫edinte
Aspazia Cojocaru
— judec„tor
Constantin Doldur
— judec„tor
Acsinte Gaspar
— judec„tor
Kozsokár Gábor
— judec„tor
Petre Ninosu
— judec„tor
Ion Predescu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Dana Titian
— procuror
Cristina C„t„lina Turcu
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1201, art. 1303 ∫i art. 1714 din
Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180—184,
art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedur„
civil„, art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 32/1995 privind
timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici ∫i a
activit„˛ii notariale nr. 36/1995 ∫i art. 215 din Codul penal,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îElemar Star“ —
S.R.L. din C„l„ra∫i, Marian Laz„r ∫i Lenu˛a Laz„r Ón Dosarul
nr. 848/COM/2004 al Tribunalului Ialomi˛a — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.

Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 137 alin. 2, art. 322 pct. 4 ∫i art. 376 din Codul de
procedur„ civil„, ca neÓntemeiat„, consider‚nd c„ se impune
p„strarea jurispruden˛ei anterioare Ón materie a Cur˛ii
Constitu˛ionale. Apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a celorlalte dispozi˛ii legale criticate este inadmisibil„, Óntruc‚t
acestea nu au leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 15 octombrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 848/COM/2004, Tribunalul Ialomi˛a — Sec˛ia
civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1201 din Codul civil,
art. 180—184 din Codul de procedur„ civil„, coroborate cu
art. 1714 din Codul civil, art. 322 pct. 4 din Codul de
procedur„ civil„, art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 32/1995,
modificat„ prin Legea nr. 123/1997, art. 66 din Legea
nr. 36/1995 coroborat cu art. 376 din Codul de procedur„
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civil„, art. 404 2 alin. 3 din Codul de procedur„ civil„
coroborat cu art. 4042 alin. 1 ∫i 2 din Codul de procedur„
civil„, art. 1303 din Codul civil, art.. 67 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„ coroborat cu art. 137 alin. 2 din Codul de
procedur„ civil„, raportat la art. 215 din Codul penal,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îElemar Star“ —
S.R.L. din C„l„ra∫i, Marian Laz„r ∫i Lenu˛a Laz„r Óntr-o
cauz„ av‚nd ca obiect revizuirea unei sentin˛e comerciale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia arat„ c„ textele de lege criticate Óncalc„ dispozi˛iile
art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 21, art. 24 alin. (1), art. 78 ∫i
art. 123 [devenit art. 124] din Constitu˛ie, sus˛in‚nd, Ón
esen˛„, urm„toarele: dispozi˛iile art. 1201 din C odul civil
Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (1).
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia arat„ c„ textele de lege criticate Óncalc„ dispozi˛iile
art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 21, art. 24 alin. (1), art. 78 ∫i
art. 123 [devenit art. 124] din Constitu˛ie, sus˛in‚nd Ón
esen˛„ urm„toarele: dispozi˛iile art. 1201 din Codul civil
Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 21 alin. (1),
art. 24 alin. (1) ∫i art. 123 alin. (1) [devenit art. 124] din
Constitu˛ie, Óntruc‚t îpermit invocarea autorit„˛ii de lucru
judecat a unei hot„r‚ri pronun˛ate Óntr-un dosar anterior al
c„rui obiect [...] este diferit de obiectul dosarului Ón curs de
solu˛ionare“, ceea ce creeaz„ un prejudiciu autorilor
excep˛iei; dispozi˛iile art. 180—184 din Codul de procedur„
civil„, coroborate cu dispozi˛iile art. 1714 din Codul civil,
Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 123 alin. (1)
[devenit art. 124 alin. (1)] din Constitu˛ie, deoarece înu se
aplic„ faptelor comise de creditor, ci numai faptelor
debitorului“, gener‚nd un tratament juridic inegal Óntre ace∫tia;
dispozi˛iile art. 322 pct. 4 din Codul de procedur„ civil„
contravin prevederilor art. 21 ∫i art. 123 [devenit art. 124] din
Constitu˛ie, Óntruc‚t permit justi˛iabilului îaccesul la instan˛a
penal„ ori civil„ numai pe baza subiectivismului procurorului
∫i numai Ón termenul Ón care acesta crede de cuviin˛„“;
dispozi˛iile art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 32/1995, astfel
cum a fost modificat„ prin Legea nr. 123/1997, contravin
prevederilor art. 16 alin. (2), art. 78 ∫i art. 123 alin. (1)
[devenit art. 124 alin. (1)] din Constitu˛ie, a∫a cum reiese din
hot„r‚rile judec„tore∫ti pronun˛ate Ón prezenta cauz„;
dispozi˛iile art. 66 din Legea nr. 36/1995 ∫i art. 376 din
Codul de procedur„ civil„ sunt contrare prevederilor art. 123
alin. (1) [devenit art. 124 alin. (1)] din Constitu˛ie, Óntruc‚t
omit Ón cuprinsul lor precizarea c„ ar putea fi Ónvestit cu
formul„ executorie ∫i un Ónscris neautentic, a∫a cum este
contractul de asigurare facultativ„ de garan˛ie; dispozi˛iile
art. 4042 alin. 3, coroborat cu art. 404 2 alin. 1 ∫i 2 din
Codul de procedur„ civil„, Óncalc„ prevederile art. 21 alin. (3)
∫i art. 123 alin. (1) [devenit art. 124 alin. (1)] din Constitu˛ie,
Óntruc‚t constituie temeiul Ón baza c„ruia au fost pronun˛ate
solu˛iile instan˛elor judec„tore∫ti prin care autorii excep˛iei
îau fost Ómpiedica˛i s„ beneficieze de Óntoarcerea execut„rii
silite“; dispozi˛iile art. 1303 din Codul de procedur„ civil„
Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 21 ∫i art. 123
alin. (1) [devenit art. 124 alin. (1)] din Constitu˛ie, deoarece
prin aplicarea lor îeste posibil ca instan˛ele civile s„ atribuie
legalitate unui act care are o valoare stabilit„ prin
Ón∫el„ciune“; dispozi˛iile art. 67 alin. (1) din Codul de
procedur„ civil„, coroborate cu dispozi˛iile art. 137 alin. 2 din
Codul de procedur„ civil„, raportate la prevederile art. 215
din Codul penal, Óncalc„ principiile constitu˛ionale Ónscrise Ón
art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 21 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 24
alin. (1), Óntruc‚t Ón temeiul lor instan˛a a dispus retragerea
dreptului de administrare pe care Ól aveau doi dintre autorii
excep˛iei.
Tribunalul Ialomi˛a — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t autorii
acesteia nu indic„ motivele pentru care textele de lege
criticate contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate, ci
critic„ de fapt aplicarea gre∫it„ a textelor de lege atacate de
c„tre instan˛ele Ón fa˛a c„rora au fost exercitate c„ile legale
de atac.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
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dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este inadmisibil„, deoarece nu sunt indicate motivele pentru
care textele de lege criticate contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale invocate de autorii excep˛iei.
Modul de aplicare a dispozi˛iilor legale criticate Ón cazuri
concrete excede controlului de constitu˛ionalitate, f„c‚nd
obiectul controlului instan˛elor judec„tore∫ti, exercitat Ón c„ile
legale de atac.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textele de
lege criticate nu Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale invocate de
autori. Normele criticate ce apar˛in dreptului procesual civil
sunt adoptate cu respectarea dispozi˛iilor art. 126 alin. (2)
din Constitu˛ie, potrivit c„rora îCompeten˛a instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin
lege“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit dispozi˛iilor
art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i celor ale art. 1
alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 1201, art. 1303 ∫i art. 1714 din Codul civil,
art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180—184, art. 322
pct. 4, art. 376 ∫i art. 4042 din Codul de procedur„ civil„,
art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul
judiciar, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 201 din 30 august 1995, aprobat„ cu modific„ri prin
Legea nr. 106/1995, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, cu
modific„rile aduse prin art. I pct. 1 din Legea nr. 123/1997,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 149
din 11 iulie 1997, art. 66 din Legea notarilor publici ∫i a
activit„˛ii notariale nr. 36/1995, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, ∫i art. 215
din Codul penal.
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (1) privind egalitatea
cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice ∫i alin. (2)
privind suprema˛ia legii, art. 21 privind accesul liber la
justi˛ie, art. 24 alin. (1) privind dreptul la ap„rare ∫i art. 123
privind Ónf„ptuirea justi˛iei [devenit art. 124] din Constitu˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ autorii, dup„ invocarea acesteia, cu men˛ionarea
textelor legale considerate neconstitu˛ionale, fac abstrac˛ie de
competen˛a Cur˛ii ∫i procedeaz„ la o analiz„ critic„
exhaustiv„ a Óntregului proces, cu Ónf„˛i∫area pe larg a ceea
ce se pretinde a constitui erori de judecat„ s„v‚r∫ite de
instan˛e Ón diferitele faze procesuale, consider‚nd c„
sorgintea acestor erori nu se afl„ Ón aplicarea gre∫it„ a legii,
ci Ón caracterul neconstitu˛ional al textelor de lege aplicabile.
Or, neconstitu˛ionalitatea reprezint„ o stare organic„ a
unei norme juridice legale ∫i nu poate fi dedus„ dintr-o
interpretare discutabil„, realizat„ Ón procesul de aplicare a sa
la o situa˛ie concret„, care constituie obiectul competen˛ei
exclusive a instan˛elor de judecat„, a∫a Ónc‚t, Ón temeiul
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit c„ruia îCurtea
Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii
actelor cu privire la care a fost sesizat„, f„r„ a putea modifica
sau completa prevederile supuse controlului“, excep˛ia urmeaz„
s„ fie respins„ ca inadmisibil„.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 363/28.IV.2005

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1201, art. 1303 ∫i art. 1714 din Codul
civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180—184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedur„ civil„, art. 1
din Ordonan˛a Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici ∫i a activit„˛ii notariale
nr. 36/1995 ∫i art. 215 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îElemar Star“ — S.R.L. din C„l„ra∫i,
Marian Laz„r ∫i Lenu˛a Laz„r Ón Dosarul nr. 848/COM/2004 al Tribunalului Ialomi˛a — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 10 februarie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu

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
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere financiar„
la Societatea Comercial„ îPETROTRANS“ — S.A.
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 137/2002
privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 434/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a
privatiz„rii ∫i atragere de investi˛ii pentru agen˛ii economici din portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului pentru
anul 2005, precum ∫i a unor m„suri pentru aplicarea acesteia ∫i conform Listei nr. 5 privind societ„˛ile comerciale oferite la
privatizare de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, publicat„ Ón data
de 24 mai 2004 Ón cotidienele: Rom‚nia liber„, Ziarul Financiar ∫i Bursa,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru accelerarea
procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îPETROTRANS“ — S.A.,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare special„
∫i de supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare la
Societatea Comercial„ îPETROTRANS“ — S.A., denumit„ Ón
continuare societate comercial„, cu sediul Ón localitatea
Ploie∫ti, str. Basarabi nr. 7, Ónmatriculat„ la oficiul registrului
comer˛ului sub nr. J29/291/2002, Óncep‚nd cu data public„rii
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale ∫i a
supravegherii financiare Ón perioada de privatizare,
administratorul special are atribu˛iile stabilite prin mandatul
special acordat prin ordin de c„tre ministrul economiei ∫i
comer˛ului.
(2) Con˛inutul mandatului special prev„zut la alin. (1) va
cuprinde Ón principal, dar f„r„ a se limita la acestea,
urm„toarele atribu˛ii:
a) luarea unor m„suri de administrare, gestionare ∫i
supraveghere a societ„˛ii comerciale, cu accent pe:

— convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor ori de c‚te
ori este necesar;
— situa˛ia Óndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ∫i de performan˛„;
— identificarea unor active neutilizate care pot fi
transferate/v‚ndute;
— inventarierea datoriilor societ„˛ii comerciale, precum ∫i
a pl„˛ilor restante, Ón structura lor;
— inventarierea crean˛elor pe care societatea comercial„
le are de recuperat;
— cunoa∫terea situa˛iei litigiilor care greveaz„ asupra
societ„˛ii comerciale;
— inventarierea activelor posibil a fi revendicate.
b) Óntocmirea unui grafic Ómpreun„ cu societatea
comercial„, pentru Óndeplinirea de c„tre aceasta a obliga˛iei
de a efectua toate pl„˛ile c„tre creditorii bugetari, furnizorii de
utilit„˛i, al˛i furnizori, creditorii financiari ∫i al˛i creditori, inclusiv
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pentru institu˛iile publice implicate, Ón scopul reducerii gradului
de Óndatorare;
c) notificarea tuturor creditorilor bugetari Ón sensul instituirii
procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere
financiar„ Ón perioada de privatizare, Ón vederea ridic„rii
tuturor sarcinilor care greveaz„ asupra activelor societ„˛ii
comerciale care urmeaz„ a fi v‚ndute, externalizate sau
transferate, Ón scopul cre∫terii atractivit„˛ii la privatizare;
d) notificarea tuturor creditorilor bugetari Ón sensul instituirii
procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere
financiar„ Ón perioada de privatizare, Ón vederea suspend„rii
de c„tre ace∫tia, p‚n„ la transferul dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor, a aplic„rii oric„rei m„suri de executare
silit„ Ónceput„ asupra societ„˛ii comerciale, ∫i pentru a nu
face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de
m„suri; acelea∫i dispozi˛ii sunt aplicabile ∫i institu˛iei publice
implicate, dac„ are calitatea de creditor;
e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul
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asigur„rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
precum ∫i ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, pentru
bugetele locale, de a elibera certificatele de obliga˛ii bugetare
pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale
specifice Ón vigoare, aplicabile societ„˛ilor comerciale Ón
perioada de privatizare;
f) solicitarea furnizorilor de servicii ∫i utilit„˛i s„
Óntocmeasc„ graficele de ree∫alonare a datoriilor restante, s„
le respecte, precum ∫i societ„˛ii comerciale s„ efectueze
pl„˛ile facturilor curente;
g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea
unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — Procedura de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare Ónceteaz„
la data transferului dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor
Ón situa˛ia privatiz„rii societ„˛ii comerciale sau la data stabilit„
prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 13 aprilie 2005.
Nr. 181.
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere financiar„
la Societatea Comercial„ îCarfil“ — S.A., filial„ a Companiei Na˛ionale îRomarm“ — S.A.
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 137/2002
privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 434/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor
societ„˛i comerciale aflate Ón portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, pentru anul 2004, cu prevederile Hot„r‚rii
Guvernului nr. 485/2004 pentru aprobarea strategiei de restructurare ∫i privatizare a Companiei Na˛ionale îRomarm“ — S.A.
∫i a filialelor sale ∫i conform Listei nr. 6 privind societ„˛ile comerciale filiale ale Companiei Na˛ionale îRomarm“ — S.A. oferite
la privatizare de Compania Na˛ional„ îRomarm“ — S.A. sub coordonarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului prin
Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, publicat„ Ón data de 21 iunie 2004 Ón cotidienele: Adev„rul, Ziarul
Financiar ∫i Bursa,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru accelerarea
procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îCarfil“ — S.A., filial„ a Companiei Na˛ionale îRomarm“ — S.A.,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare special„
∫i de supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare la
Societatea Comercial„ îCarfil“ — S.A., filial„ a Companiei
Na˛ioanle îRomarm“ — S.A., denumit„ Ón continuare societate
comercial„, cu sediul Ón localitatea Bra∫ov, Str. Zizinului
nr. 119, Ónmatriculat„ la oficiul registrului comer˛ului sub
nr. J08/596/18 mai 2001, Óncep‚nd cu data public„rii
prezentul ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale ∫i a
supravegherii financiare Ón perioada de privatizare,
administratorul special are atribu˛iile stabilite prin mandatul
special acordat prin ordin de c„tre ministrul economiei ∫i
comer˛ului.
(2) Con˛inutul mandatului special prev„zut la alin. (1) va
cuprinde Ón principal, dar f„r„ a se limita la acestea,
urm„toarele atribu˛ii:
a) luarea unor m„suri de administrare, gestionare ∫i
supraveghere a societ„˛ii comerciale, cu accent pe:

— convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor ori de c‚te
ori este necesar;
— situa˛ia Óndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ∫i de performan˛„;
— identificarea unor active neutilizate care pot fi
transferate/v‚ndute;
— inventarierea datoriilor societ„˛ii comerciale, precum ∫i
a pl„˛ilor restante, Ón structura lor;
— inventarierea crean˛elor pe care societatea comercial„
le are de recuperat;
— cunoa∫terea situa˛iei litigiilor care greveaz„ asupra
societ„˛ii comerciale;
— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) Óntocmirea unui grafic Ómpreun„ cu societatea
comercial„, pentru Óndeplinirea de c„tre aceasta a obliga˛iei
de a efectua toate pl„˛ile c„tre creditorii bugetari, furnizorii de
utilit„˛i, al˛i furnizori, creditorii financiari ∫i al˛i creditori, inclusiv
pentru institu˛iile publice implicate, Ón scopul reducerii gradului
de Óndatorare;
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c) notificarea tuturor creditorilor bugetari Ón sensul instituirii
procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere
financiar„ Ón perioada de privatizare, Ón vederea ridic„rii
tuturor sarcinilor care greveaz„ asupra activelor societ„˛ii
comerciale care urmeaz„ a fi v‚ndute, externalizate sau
transferate, Ón scopul cre∫terii atractivit„˛ii la privatizare;
d) notificarea tuturor creditorilor bugetari Ón sensul instituirii
procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere
financiar„ Ón perioada de privatizare, Ón vederea suspend„rii
de c„tre ace∫tia, p‚n„ la transferul dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor, a aplic„rii oric„rei m„suri de executare
silit„ Ónceput„ asupra societ„˛ii comerciale, ∫i de a nu Óncepe
nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de m„suri;
acelea∫i dispozi˛ii sunt aplicabile ∫i institu˛iei publice
implicate, dac„ are calitatea de creditor;
e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul
asigur„rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,

precum ∫i ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, pentru
bugetele locale, de a elibera certificatele de obliga˛ii bugetare
pentru datoriile bugetare conform prevederilor legale specifice
Ón vigoare, aplicabile societ„˛ilor comerciale Ón perioada de
privatizare;
f) solicitarea furnizorilor de servicii ∫i utilit„˛i pentru
Óntocmirea graficelor de ree∫alonare a datoriilor restante,
respectarea acestora ∫i efectuarea pl„˛ilor facturilor curente;
g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea
unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — Procedura de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare Ónceteaz„
la data transferului dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor
Ón situa˛ia privatiz„rii societ„˛ii comerciale sau la data stabilit„
prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 183.
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere financiar„
la Societatea Comercial„ îPirochim Victoria“ — S.A., filial„ a Companiei Na˛ionale
îRomarm“ — S.A.
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 137/2002
privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 434/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor
societ„˛i comerciale aflate Ón portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, pentru anul 2004, cu prevederile Hot„r‚rii
Guvernului nr. 485/2004 pentru aprobarea strategiei de restructurare ∫i privatizare a Companiei Na˛ionale îRomarm“ —
S.A. ∫i a filialelor sale ∫i conform Listei nr. 6 privind societ„˛ile comerciale oferite la privatizare de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, publicat„ Ón data de 21 iunie 2004 Ón cotidienele:
Adev„rul, Ziarul Financiar ∫i Bursa,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei
∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îPirochim Victoria“ — S.A., filial„ a Companiei Na˛ionale
îRomarm“ — S.A.,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare special„
∫i de supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare la
Societatea Comercial„ îPirochim Victoria“ — S.A., filial„ a
Companiei Na˛ionale îRomarm“ — S.A., denumit„ Ón
continuare societate comercial„, cu sediul Ón localitatea
Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis, jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„
la oficiul registrului comer˛ului sub nr. J08/183/2002, Óncep‚nd
cu data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale ∫i a
supravegherii financiare Ón perioada de privatizare,
administratorul special are atribu˛iile stabilite prin mandatul
special acordat prin ordin de c„tre ministrul economiei ∫i
comer˛ului.

(2) Con˛inutul mandatului special prev„zut la alin. (1) va
cuprinde Ón principal, dar f„r„ a se limita la acestea,
urm„toarele atribu˛ii:
a) luarea unor m„suri de administrare, gestionare ∫i
supraveghere a societ„˛ii comerciale, cu accent pe:
— convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor ori de c‚te
ori este necesar;
— situa˛ia Óndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ∫i de performan˛„;
— identificarea unor active neutilizate care pot fi
transferate/v‚ndute;
— inventarierea datoriilor societ„˛ii comerciale, precum ∫i
a pl„˛ilor restante, Ón structura lor;
— inventarierea crean˛elor pe care societatea comercial„
le are de recuperat;
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— cunoa∫terea situa˛iei litigiilor care greveaz„ asupra
societ„˛ii comerciale;
— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) Óntocmirea unui grafic Ómpreun„ cu societatea
comercial„, pentru Óndeplinirea de c„tre aceasta a obliga˛iei
de a efectua toate pl„˛ile c„tre creditorii bugetari, furnizorii
de utilit„˛i, al˛i furnizori, creditorii financiari ∫i al˛i creditori,
inclusiv pentru institu˛iile publice implicate, Ón scopul reducerii
gradului de Óndatorare;
c) notificarea tuturor creditorilor bugetari Ón sensul instituirii
procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere
financiar„ Ón perioada de privatizare, Ón vederea ridic„rii
tuturor sarcinilor care greveaz„ asupra activelor societ„˛ii
comerciale care urmeaz„ a fi v‚ndute, externalizate sau
transferate, Ón scopul cre∫terii atractivit„˛ii la privatizare;
d) notificarea tuturor creditorilor bugetari Ón sensul instituirii
procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere
financiar„ Ón perioada de privatizare, Ón vederea suspend„rii
de c„tre ace∫tia, p‚n„ la transferul dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor, a aplic„rii oric„rei m„suri de executare
silit„ Ónceput„ asupra societ„˛ii comerciale, ∫i de a nu Óncepe
nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de m„suri;
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acelea∫i dispozi˛ii sunt aplicabile ∫i institu˛iei publice
implicate, dac„ are calitatea de creditor;
e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul
asigur„rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
precum ∫i ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, pentru
bugetele locale, de a elibera certificatele de obliga˛ii bugetare
pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale
specifice Ón vigoare, aplicabile societ„˛ilor comerciale Ón
perioada de privatizare;
f) solicitarea furnizorilor de servicii ∫i utilit„˛i pentru
Óntocmirea graficelor de ree∫alonare a datoriilor restante,
respectarea acestora ∫i efectuarea pl„˛ilor facturilor curente;
g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea
unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — Procedura de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare Ónceteaz„
la data transferului dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor
Ón situa˛ia privatiz„rii societ„˛ii comerciale sau la data stabilit„
prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 184.
MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII
Nr. 3.329 din 23 februarie 2005

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√fiII SOCIALE ™I FAMILIEI
Nr. 81 din 21 februarie 2005

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Procedurii de evaluare ∫i certificare a competen˛elor
profesionale ob˛inute pe alte c„i dec‚t cele formale
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i ale art. 17 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
lu‚nd Ón considerare prevederile art. 32 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesional„ a adul˛ilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 37 alin. (1) ∫i (2) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan˛ei
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional„ a adul˛ilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii ∫i ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei emit urm„torul ordin:
Art. I. — Procedura de evaluare ∫i certificare a
competen˛elor profesionale ob˛inute pe alte c„i dec‚t cele
formale, aprobat„ prin Ordinul ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii ∫i al ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i
familiei nr. 4.543/468/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ alineatul (2) al articolului 11 se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Evaluarea evaluatorilor de competen˛e profesionale,
Ón vederea certific„rii, se face de c„tre verificatori interni,
conform prevederilor art. 32 alin. (2) ∫i (3) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 129/2000, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
2. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — Œn vederea ob˛inerii raportului de evaluare
se parcurg urm„toarele etape:
a) solicitarea verific„rii Óndeplinirii criteriilor de evaluare
Consiliului Na˛ional de Formare Profesional„ a Adul˛ilor;
b) verificarea autenticit„˛ii informa˛iilor cuprinse Ón
dosarul de autoevaluare Óntocmit de centru, de c„tre un

verificator extern nominalizat de Consiliul Na˛ional de
Formare Profesional„ a Adul˛ilor, conform prevederilor
art. 32 alin. (2) ∫i (3) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 129/2000, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, Ón termen de 45 de zile de la solicitarea verific„rii;
c) Óntocmirea de c„tre verificatorul extern a raportului de
evaluare care cuprinde:
• matricea de stabilire a nivelului de performan˛„;
• motivarea stabilirii nivelului de performan˛„ respectiv.“
3. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 13 vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Consiliul Na˛ional de Formare Profesional„ a
Adul˛ilor nominalizeaz„ un alt verificator extern, care
Óntocme∫te un alt raport de evaluare, Ón termen de 30 de
zile de la depunerea contesta˛iei.
(3) Rezultatul evalu„rii efectuate de cel de-al doilea
verificator extern r„m‚ne definitiv.“
4. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 15. — (1) Dup„ analizarea dosarului de autorizare,
Secretariatul tehnic, prin Direc˛ia pentru standarde
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ocupa˛ionale ∫i atestare, propune plenului Consiliului
Na˛ional de Formare Profesional„ a Adul˛ilor autorizarea
centrului pentru o perioad„ corespunz„toare nivelului de
performan˛„ stabilit Ón raportul de evaluare.“
5. Articolul 33 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 33. — (1) Persoanele declarate competente Ón
urma procesului de evaluare primesc un certificat de
competen˛e profesionale, pentru unit„˛ile de competen˛„ Ón
care au fost declarate competente.
(2) Persoanele declarate competente pentru toate
unit„˛ile de competen˛„ specifice unei ocupa˛ii sau calific„ri
primesc un certificat de competen˛e profesionale care
cumuleaz„ toate competen˛ele profesionale specifice acelei
ocupa˛ii sau calific„ri Ón conformitate cu standardul
ocupa˛ional, respectiv standardul de preg„tire profesional„.
(3) Certificatele men˛ionate la alin. (2) au aceea∫i
valoare ca ∫i certificatele de absolvire, respectiv de
calificare cu recunoa∫tere na˛ional„, eliberate Ón sistemul
formal de formare profesional„.“
6. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 37 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 37. — (1) Documentele prev„zute la art. 36 se
completeaz„ conform instruc˛iunilor Ón vigoare, se

numeroteaz„, se parafeaz„ ∫i se certific„ pentru con˛inut ∫i
num„r de pagini de c„tre conducerea centrului.
(2) Documentele prev„zute la alin. (1) se gestioneaz„
de c„tre o persoan„ desemnat„ de conducerea centrului ∫i
se p„streaz„ Ón dulapuri metalice care prezint„ siguran˛„.“
7. Alineatul (2) al articolului 45 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Taxa de autorizare se achit„ diferen˛iat, Ón func˛ie
de nivelul de performan˛„ al centrului, astfel:
— un salariu de baz„ minim brut pe ˛ar„, garantat Ón
plat„, pentru nivelul 1;
— dou„ salarii de baz„ minime brute pe ˛ar„, garantate
Ón plat„, pentru nivelul 2;
— trei salarii de baz„ minime brute pe ˛ar„, garantate
Ón plat„, pentru nivelul 3.“
8. Alineatul (3) al articolului 46 se abrog„.
9. Dup„ articolul 46 se introduce un nou articol,
articolul 461, cu urm„torul cuprins:
îArt. 46 1 . — Costul formularelor de certificate de
competen˛e profesionale se vireaz„ Ón contul Consiliului
Na˛ional de Formare Profesional„ a Adul˛ilor ∫i se
constituie venituri la bugetul de stat.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu

´
Lista cuprinz‚nd agen˛ii economici aviza˛i s„ distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societ„˛i
comerciale), publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 158 din 17 aprilie 2000, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
— la pozi˛ia 7, dup„ sintagma î… tip SAMSUNG,“ se va introduce sintagma îdenumire comercial„:
SAM 4S …“.
´
Lista cuprinz‚nd agen˛ii economici (societ„˛i comerciale), aviza˛i s„ distribuie aparate de marcat
electronice fiscale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 357 din 26 mai 2003, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
— la pozi˛ia 3, î… model Class 7454 — 3200, configura˛ie: PC: NCR 7454 — 3200, …“ se va Ónlocui cu
î… model Class, configura˛ie: PC: NCR, …“.
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