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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea termenilor ∫i condi˛iilor Acordului de sprijin guvernamental dintre Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ministerul Finan˛elor Publice ∫i Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la Constan˛a la 21 septembrie 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — (1) Se aprob„ termenii ∫i condi˛iile
Acordului de sprijin guvernamental dintre Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ministerul
Finan˛elor Publice ∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare, semnat la Constan˛a la 21 septembrie 2004,
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

(2) Prin acordul de sprijin guvernamental prev„zut la
alin. (1) se aprob„ suportul Guvernului Rom‚niei pentru
Proiectul Portului Constan˛a privind dezvoltarea ∫i
comercializarea, finan˛at Ón baza creditelor proprii
contractate de c„tre Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia
Porturilor Maritime“ — S.A. Constan˛a de la Banca
European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 302.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
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ANEX√

ACORD DE SPRIJIN GUVERNAMENTAL
Prezentul acord de sprijin guvernamental, denumit Ón continuare acord de sprijin guvernamental sau acord, este Óncheiat
Ón data de 21 septembrie 2004 Óntre Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din Rom‚nia, minister ∫i entitate
juridic„ care este organizat„ ∫i func˛ioneaz„ Ón conformitate cu legile din Rom‚nia, denumit Ón continuare Ministerul
Transporturilor, Ministerul Finan˛elor Publice din Rom‚nia, minister ∫i entitate juridic„ care este organizat„ ∫i func˛ioneaz„ Ón
conformitate cu legile din Rom‚nia, denumit Ón continuare Ministerul Finan˛elor (Ministerul Transporturilor ∫i Ministerul Finan˛elor
fiind denumite Ómpreun„ ministere ∫i separat fiecare fiind denumit Minister), ∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare, denumit„ Ón continuare Banca.
Av‚nd Ón vedere c„:
A. Printr-un acord de Ómprumut (denumit Ón continuare Acordul de Ómprumut) datat 21 septembrie 2004, Óncheiat Óntre
Banc„ ∫i Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ — S.A. Constan˛a (denumit„ Ón continuare Compania), Banca a
acceptat s„ acorde Companiei un Ómprumut (denumit Ón continuare Ómprumut) Ón valoare de ∫aisprezece milioane euro
(16.000.000 €), Ón termenii ∫i Ón condi˛iile prev„zute Ón Acordul de Ómprumut.
B. Œn conformitate cu sec˛iunea 5.01(b) a Acordului de Ómprumut, semnarea prezentului acord de sprijin guvernamental
de c„tre Ministerul Transporturilor ∫i Ministerul Finan˛elor reprezint„ o condi˛ie pentru efectuarea tragerilor din Ómprumut.
C. Statul rom‚n este singurul de˛in„tor al Óntregului capital social subscris al Companiei ∫i Ó∫i exercit„ drepturile ∫i
obliga˛iile Ón calitate de ac˛ionar prin Ministerul Transporturilor.
D. Ministerul Transporturilor stabile∫te politica Ón domeniul porturilor maritime ∫i fluviale din Rom‚nia.
E. Ministerul Finan˛elor este administratorul bugetului Rom‚niei ∫i asigur„ finan˛area Companiei prin Ministerul
Transporturilor.
F. Rom‚nia, prin Ministerul Transporturilor ∫i/sau Ministerul Finan˛elor, a Óncheiat acordurile de stat existente Ón
beneficiul Companiei.
G. Ministerul Transporturilor ∫i Ministerul Finan˛elor, lu‚nd Ón considerare faptul c„ Banca Óncheie Acordul de Ómprumut
∫i convine prin acesta s„ acorde sumele, au convenit s„ Óncheie prezentul acord de sprijin guvernamental.
Prin urmare, Ministerul Transporturilor ∫i Ministerul Finan˛elor convin urm„toarele:
ARTICOLUL I
Interpretare
Sec˛iunea 1.01. Defini˛ii

a) Oriunde sunt utiliza˛i Ón prezentul acord de sprijin
guvernamental, c‚nd contextul nu impune altfel sau nu sunt
altfel defini˛i Ón prezentul acord, termenii defini˛i Ón Acordul de
Ómprumut au acela∫i Ón˛eles ∫i Ón prezentul acord. Ministerelor
le-a fost transmis„ ∫i confirm„ prin prezenta primirea c‚te unei
copii a Acordului de Ómprumut.
b) Oriunde sunt utiliza˛i Ón prezentul acord, c‚nd contextul
nu impune altfel, urm„torii termeni au urm„toarele Ón˛elesuri:
— consiliu de administra˛ie Ónseamn„ consiliul directorilor
Companiei, a c„rui componen˛„ actual„ este stabilit„ Ón
sec˛iunea 2.02 (d) a Acordului de Ómprumut;
— Ómprumuturi de stat existente Ónseamn„, colectiv:
(i) Contractul de finan˛are Óncheiat Óntre Rom‚nia, Regia
Autonom„ îAdministra˛ia Portului Constan˛a“ (entitatea
predecesoare a Companiei) ∫i Banca European„ pentru
Investi˛ii Ón data de 18 decembrie 1995 cu privire la
reabilitarea Portului Constan˛a; ∫i (ii) Acordul de Ómprumut
Óncheiat Óntre Fondul pentru Cooperare Economic„ Japonia
(Ón prezent Banca Japonez„ pentru Cooperare Interna˛ional„)
∫i Rom‚nia din data de 27 februarie 1998 cu privire la
dezvoltarea Portului Constan˛a Sud;
— personal executiv principal Ónseamn„ angaja˛ii pe pozi˛ii
superioare ai Companiei, men˛iona˛i Ón sec˛iunea 2.02 (d) (2)
din Acordul de Ómprumut, sau al˛i angaja˛i pe pozi˛ii superioare
ai Companiei, care pot fi numi˛i periodic s„ Ónlocuiasc„
persoanele men˛ionate Ón sec˛iunea 2.02 (d) (2) din Acordul
de Ómprumut;
— garan˛ii Ónseamn„ garan˛iile constituite sau cele
convenite a se constitui Ón conformitate cu documentele de
garantare, pentru garantarea tuturor sumelor datorate B„ncii Ón
conformitate cu acordurile de finan˛are;
— Statut are Ón˛elesul atribuit Ón sec˛iunea 2.03 b) din
prezentul acord.

Sec˛iunea 1.02. Interpretare

a) Œn prezentul acord de sprijin guvernamental, c‚nd
contextul nu impune altfel, cuvintele care indic„ singularul
includ ∫i pluralul ∫i invers, cuvintele care indic„ persoane
includ ∫i corpora˛iile, parteneriatele sau alte entit„˛i juridice, iar
referirile la o persoan„ includ ∫i succesorii ∫i cesionarii
desemna˛i ai acesteia.
b) Œn prezentul acord de sprijin guvernamental, o referire la
un anumit articol sau la o anumit„ sec˛iune va fi interpretat„
ca referire la respectivul articol sau la respectiva sec˛iune din
prezentul acord de sprijin guvernamental.
c) Œn prezentul acord de sprijin guvernamental, o referire la
un acord va fi interpretat„ ca referire la respectivul acord, care
poate fi amendat, modificat, suplimentat, Ónlocuit sau cesionat
periodic.
d) Œn prezentul acord de sprijin guvernamental, titlurile ∫i
tabla de materii sunt incluse doar pentru referin˛e ∫i nu vor
influen˛a interpretarea prezentului acord de sprijin
guvernamental.
ARTICOLUL II
Obliga˛ii asumate de ministere

Lu‚nd Ón considerare faptul c„ Banca Óncheie Acordul de
Ómprumut, Ministerul Transporturilor, Ón calitate de minister
responsabil cu politica ∫i reglementarea activit„˛ii Ón porturile
maritime ∫i fluviale din Rom‚nia ∫i Ón calitate de Ómputernicit
al singurului ac˛ionar al Companiei, ∫i Ministerul Finan˛elor, Ón
calitate de minister responsabil cu asigurarea finan˛„rii
Companiei, Ó∫i asum„ solidar sau separat, dup„ cum este
cazul, urm„toarele obliga˛ii fa˛„ de Banc„:
Sec˛iunea 2.01. Asumarea tuturor obliga˛iilor decurg‚nd din
Ómprumuturile de stat existente

Ministerele convin s„ Ó∫i asume Óntreaga responsabilitate
pentru rambursarea ratelor Ómprumuturilor, a tuturor dob‚nzilor,
taxelor, comisioanelor ∫i a altor sume datorate Ón cadrul
Ómprumuturilor de stat existente, ca urmare ∫i Ón conformitate
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cu prevederile oric„rei legi, ordonan˛e a Guvernului,
reglement„ri sau ale altui act normativ stabilind astfel de
obliga˛ii Ón sarcina ministerelor, ∫i nu pretind, nu solicit„ sau
nu impun cu privire la aceste Ómprumuturi nici o sum„ asupra
Companiei.

5.

Sec˛iunea 2.02. Restric˛ii cu privire la declararea pl„˛ilor de
dividende

6.

a) Ministerul Transporturilor, Ón calitate de reprezentant al
singurului ac˛ionar al Companiei, va autoriza Compania s„
re˛in„ acea parte din profiturile sale nete Ónregistrate la
sf‚r∫itul fierc„rui an financiar, pe care Compania o poate
considera necesar„ Ón vederea contribuirii la planul de
finan˛are a Proiectului, prev„zut Ón sec˛iunea 2.01 (c) din
Acordul de Ómprumut, ∫i nu va autoriza declararea nici unui
dividend de o valoare care ar putea Ómpiedica Compania s„
contribuie Ón acest mod la Proiect, Ón fiecare caz ac˛ion‚nd Ón
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 64/2001 (privind repartizarea profitului la societ„˛ile
na˛ionale, companiile na˛ionale ∫i societ„˛ile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum ∫i la regiile
autonome), a∫a cum poate fi acesta amendat, modificat sau
Ónlocuit periodic prin orice alt act normativ ulterior.
b) At‚t timp c‚t vor exista sume restante cu privire la
Acordul de Ómprumut, ministerele vor determina ∫i vor permite
Companiei s„ re˛in„ acea parte din profiturile sale nete
Ónregistrate la sf‚r∫itul fiec„rui an financiar, care poate fi
necesar„ pentru a-i permite Companiei s„ se Óncadreze Ón
indicii de blocare a dividendelor prev„zu˛i Ón sec˛iunea 7.01
din Acordul de Ómprumut.
c) F„r„ a contraveni prevederilor sec˛iunii 2.02 a) ∫i ale
sec˛iunii 2.02 b) de mai sus, ministerele vor avea permisiunea
de a autoriza Compania s„ distribuie dividende c„tre angaja˛i
Ón conformitate ∫i Ón limitele stabilite de Ordonan˛a Guvernului
nr. 64/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
d) Ministerele vor depune toate eforturile pentru ca statul
rom‚n s„ adopte toate m„surile necesare, prin amendamente
legislative, ordonan˛e ale Guvernului, ordine de derogare, sau
alte m„suri corespunz„toare, pentru a permite Companiei s„
declare ∫i s„ pl„teasc„ dividende numai Ón conformitate cu
prevederile prezentei sec˛iuni ∫i ale sec˛iunii 7.01 din Acordul
de Ómprumut.
Sec˛iunea 2.03. Adoptarea m„surilor de guvernare corporatist„

a) Ministerul Transporturilor se va asigura c„ Compania
adopt„ ∫i men˛ine pe toat„ perioada derul„rii Acordului de
Ómprumut standarde de guvernare corporatist„ care respect„
practicile interna˛ionale.
b) Œn special, Ministerul Transporturilor va determina
Compania s„ respecte Ón permanen˛„ regulile de guvernare
corporatist„ prev„zute Ón Statutul (denumit Ón continuare
Statut) anexat la Hot„r‚rea Guvernului nr. 464/2003 (care
modific„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 517/1998) ∫i s„ adopte
orice alte m„suri corporatiste suplimentare care pot fi
necesare, pentru a se asigura c„:
1. structura general„ a consiliului de administra˛ie
reflect„ Ón permanen˛„ vasta diversitate de experien˛„
∫i expertiz„ profesional„ impus„ de prevederile
art. 20 alin. (1) din Statut;
2. nici un membru al consiliului de administra˛ie nu se
afl„ Ón vreun conflict de interese, Ón conformitate cu
prevederile art. 20 alin. (14) din Statut;
3. nici un membru al consiliului de administra˛ie nu este
numit pentru mai mult de dou„ termene succesive;
4. consiliul de administra˛ie este Ón mod exclusiv
responsabil de numirea directorilor executivi ai

7.
8.
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Companiei, Ón conformitate cu art. 21 alin. (1) ∫i (2)
din Statut;
consiliul de administra˛ie, Ón procesul de aprobare a
oric„rei ac˛iuni ce influen˛eaz„ Compania, ia Ón
considerare ∫i urm„re∫te interesele Companiei, dup„
cum impun prevederile art. 20 alin. (19) din Statut;
reprezentan˛ilor B„ncii li se permite s„ participe la
∫edin˛ele consiliului de administra˛ie Ón calitate de
observatori atunci c‚nd: a) agenda ∫edin˛ei include
probleme care, Ón opinia B„ncii, ar putea influen˛a
capacitatea Companiei de a-∫i Óndeplini obliga˛iile
asumate prin Acordul de Ómprumut; sau
b) evenimente sau circumstan˛e anterioare acelei
∫edin˛e ar putea, Ón opinia B„ncii, s„ fi influen˛at
capacitatea Companiei de a asigura implementarea
Acordului de Ómprumut ∫i dac„ participarea la ∫edin˛e
este solicitat„ de c„tre Banc„, Ón conformitate cu
prevederile art. 20 alin. (6) din Statut;
personalul executiv principal este numit ∫i opereaz„
Ón conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din
Statut; ∫i
Ón cazul Ón care ministerele sau Banca sesizeaz„ o
comportare defectuoas„ voit„ a vreunuia dintre
directorii executivi ai Companiei sau Ón cazurile Ón
care deciziile de natur„ comercial„ au fost sau sunt
luate de c„tre directorii executivi Ón detrimentul
Companiei, oricare dintre directorii executivi sunt
avertiza˛i, Ónlocui˛i sau propu∫i pentru Ónlocuire Óntr-o
manier„ reciproc satisf„c„toare pentru Banc„ ∫i
ministere.

Sec˛iunea 2.04. Men˛inerea formei corporatiste ∫i a autonomiei
manageriale

a) Ministerul Transporturilor ∫i, dac„ este cazul, Ministerul
Finan˛elor vor Óntreprinde toate ac˛iunile ∫i vor adopta toate
m„surile necesare pentru: (i) a men˛ine existen˛a juridic„ a
Companiei Ón forma sa actual„ ∫i (ii) a permite Companiei s„
Ó∫i desf„∫oare activitatea ∫i s„ ob˛in˛„, s„ men˛in„ ∫i s„
reÓnnoiasc„ toate drepturile, propriet„˛ile, prerogativele ∫i
privilegiile, inclusiv contractul de concesiune, care sunt
necesare pentru derularea activit„˛ii ∫i pentru implementarea
Proiectului.
b) Ministerul Transporturilor ∫i, dac„ este cazul, Ministerul
Finan˛elor vor permite Companiei s„ continue s„ stabileasc„
tarife ∫i taxe pentru serviciile sale (inclusiv tarifele asupra
m„rfurilor pe care Compania inten˛ioneaz„ s„ le introduc„ Ón
cursul anului financiar curent), f„r„ nici o interven˛ie din partea
Guvernului dec‚t cea prev„zut„ Ón reglement„rile existente ∫i
av‚nd Ón vedere doar considerente de afaceri.
c) Ministerul Transporturilor ∫i, dac„ este cazul, Ministerul
Finan˛elor vor permite Companiei s„ trateze tarifele asupra
m„rfurilor ca venituri din exploatare ∫i s„ re˛in„ aceste venituri
Ón conturile Companiei.
d) Ministerul Transporturilor ∫i, dac„ este cazul, Ministerul
Finan˛elor vor permite B„ncii s„ revizuiasc„, s„ fac„ observa˛ii
∫i s„ Ó∫i exprime punctul de vedere îf„r„ obiec˛ii“ Ónainte de
orice ac˛iune referitoare la: (i) aprobarea planului de afaceri;
(ii) orice amendament sau modificare a Statutului; (iii) orice
modificare sau amendament al contractului de concesiune; sau
(iv) aprobarea oric„rei decizii care ar conduce la o modificare
material„ a activit„˛ii sau a opera˛iunilor Companiei; sau
(v) orice fuziune, consolidare, expropriere sau reorganizare ori
modificare Ón controlul Companiei.
e) Ministerul Transporturilor ∫i, dac„ este cazul, Ministerul
Finan˛elor vor Óncerca s„ determine ca oricare dintre institu˛iile
publice din Rom‚nia ce de˛in puteri de reglementare,
administrative sau legislative asupra Companiei s„ nu impun„
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nici o lege sau reglementare, s„ nu Óntreprind„ nici o ac˛iune
∫i s„ nu aprobe nici o m„sur„ care s„ contravin„ legilor ∫i
reglement„rilor aplicabile Ón general activit„˛ii economice din
Rom‚nia ∫i care ar limita sau ar constr‚nge capacitatea
Companiei de a-∫i desf„∫ura opera˛iunile Ón conformitate cu
practici comerciale judicioase, inclusiv prin restric˛ionarea
libert„˛ii Companiei de a opera Ón cadrul oric„rui segment al
pie˛ei.
f) Ministerul Transporturilor ∫i, dac„ este cazul, Ministerul
Finan˛elor nu vor Óntreprinde nici o ac˛iune care s„ Ómpiedice
sau s„ diminueze capacitatea Companiei de a implementa
planul de afaceri.
Sec˛iunea 2.05. Obliga˛ii privind reglement„rile

a) Ministerul Transporturilor ∫i, dac„ este cazul, Ministerul
Finan˛elor vor depune toate eforturile pentru a determina statul
rom‚n s„ adopte ∫i s„ implementeze m„suri legislative cu
privire la reglementarea traficului maritim ∫i portuar, care sunt
Ón conformitate cu acquisul comunitar.
b) Ministerul Transporturilor ∫i, dac„ este cazul, Ministerul
Finan˛elor vor depune toate eforturile pentru a determina statul
rom‚n s„ nu abroge sau s„ nu amendeze nici o lege ori
reglementare cu privire la desf„∫urarea opera˛iunilor de
transport maritim ∫i fluvial Ón Rom‚nia, Óntr-un mod care ar
putea avea un impact material advers asupra capacit„˛ii
Companiei de a-∫i respecta obliga˛iile asumate prin acordurile
de finan˛are sau documentele de garan˛ie.
c) Ministerul Transporturilor nu va Óntrerupe, prejudicia sau
retrage — ∫i va depune eforturi pentru a determina statul
rom‚n s„ nu Óntrerup„, prejudicieze sau retrage — drepturi
semnificative prev„zute Ón contractul de concesiune.
Sec˛iunea 2.06. M„suri de sprijin financiar

Ministerele vor lua m„surile corespunz„toare pentru a
asigura c„ resursele de capital ale Companiei, cuprinz‚nd
orice aloca˛ie bugetar„ necesar„, precum ∫i resursele proprii
ale Companiei, sunt utilizate eficient pentru a da posibilitate
Companiei s„ r„spund„ cerin˛elor de investi˛ii de capital
prev„zute Ón planul de afaceri.
Sec˛iunea 2.07. Men˛inerea capacit„˛ii Companiei de a respecta
Acordul de Ómprumut ∫i de a implementa Proiectul

a) Ministerele vor adopta ∫i vor depune toate eforturile
pentru a determina statul rom‚n s„ aprobe m„suri
corespunz„toare pentru a se asigura c„ Compania are
capacitatea de a-∫i Óndeplini obliga˛iile asumate prin acordurile
de finan˛are ∫i documentele de garan˛ie.
b) Ministerul Transporturilor ∫i, dac„ este cazul, Ministerul
Finan˛elor nu vor determina sau permite Companiei s„ v‚nd„,
s„ Ónchirieze sau s„ Ónstr„ineze Ón alt mod vreunul dintre
activele sale necesare pentru desf„∫urarea activit„˛ii ∫i
opera˛iunilor sale sau a c„ror Ónstr„inare poate prejudicia
capacitatea Companiei de a-∫i respecta obliga˛iile asumate
prin acordurile de finan˛are.
c) Ministerul Finan˛elor ∫i, dac„ este cazul, Ministerul
Transporturilor vor depune toate eforturile pentru a se asigura
c„ Ón permanen˛„ Companiei Ói este permis s„ remit„ Ón acest
scop f„r„ Ónt‚rziere valuta Ómprumutului Ón afara Rom‚niei.
d) Ministerele nu vor Óntreprinde nici o ac˛iune care ar
Ómpiedica sau ar diminua capacitatea Companiei de a
implementa Proiectul sau de a-∫i Óndeplini vreuna dintre
obliga˛iile asumate prin acordurile de finan˛are.
e) Œn cazul Ón care Banca Ó∫i exercit„ dreptul de a
suspenda tragerile prev„zute Ón Acordul de Ómprumut sau de
a accelera pl„˛ile stipulate Ón acesta, ministerele vor sus˛ine
orice ac˛iune pe care Banca poate fi nevoit„ s„ o ia sau o
poate considera necesar„ pentru a-∫i asigura ∫i a-∫i exercita
drepturile prev„zute de garan˛ii.

f) Ministerele nu vor Óntreprinde nici o ac˛iune
discriminatorie ∫i vor face demersuri pentru ca statul rom‚n s„
nu Óntreprind„ nici o ac˛iune discriminatorie care ar putea
avea efecte adverse asupra intereselor B„ncii Ón calitate de
Ómprumut„tor al Companiei.
ARTICOLUL III
Recunoa∫teri
Sec˛iunea 3.01. Recunoa∫terea consecin˛elor neÓndeplinirii
obliga˛iilor

At‚t Ministerul Transporturilor, c‚t ∫i Ministerul Finan˛elor
recunosc Ón mod expres c„ orice neÓndeplinire de c„tre Ministerul
Transporturilor sau de c„tre Ministerul Finan˛elor a obliga˛iilor
asumate prin prezentul acord sau orice declara˛ie fals„ f„cut„ Ón
acesta poate, la alegerea B„ncii, s„ conduc„ la: (i) anularea
tragerii ∫i, eventual, a Ómprumutului; ∫i/sau (ii) declararea unui caz
de neÓndeplinire a obliga˛iilor sau o notificare de plat„ anticipat„
obligatorie conform Acordului de Ómprumut.
Sec˛iunea 3.02. Recunoa∫terea consecin˛elor ac˛iunilor

At‚t Ministerul Transporturilor, c‚t ∫i Ministerul Finan˛elor
recunosc Ón mod expres c„ urm„toarele ac˛iuni Óntreprinse de
Minister sau de statul rom‚n pe perioada derul„rii Acordului de
Ómprumut pot, la alegerea B„ncii, s„ conduc„ la: (i) anularea
tragerii ∫i, eventual, a Ómprumutului; ∫i/sau (ii) declararea unui
caz de neÓndeplinire a obliga˛iilor sau o notificare de plat„
anticipat„ obligatorie conform Acordului de Ómprumut: orice
ac˛iune Óntreprins„ care poate conduce la rena˛ionalizare,
confiscare, condamnare, expropriere sau ac˛iuni similare cu
privire la Companie sau la o parte substan˛ial„ a activelor sale.
Sec˛iunea 3.03. Recunoa∫terea precondi˛iilor

Ministerul recunoa∫te Ón mod expres c„ este informat cu
privire la faptul c„ urm„toarele reprezint„ condi˛ii inter alia ce
preced„ tragerile din Ómprumut:
a) Acordurile de finan˛are. Banca va primi originalele
semnate ale prezentului acord de sprijin guvernamental, iar
acesta va intra Ón deplin„ efectivitate Ón conformitate cu
prevederile sale.
b) Taxele asupra m„rfurilor. Banca va fi primit dovezi
privind introducerea ∫i implementarea cu succes de c„tre
Companie a tarifelor asupra m„rfurilor pentru o perioad„ de
cel pu˛in 6 luni, Óntr-o manier„ ∫i la niveluri de pre˛
satisf„c„toare pentru Banc„.
c) Ratificarea amendamentelor legislative ∫i a ordinelor de
derogare. Banca va fi primit dovezi privind m„surile adoptate
de Guvernul Rom‚niei prin amendamente legislative,
ordonan˛e ale Guvernului, ordine de derogare sau alte m„suri
adecvate, pentru a permite Companiei s„ declare ∫i s„
pl„teasc„ dividende Ón conformitate cu prevederile
sec˛iunii 7.01 din Acordul de Ómprumut.
d) Avizele juridice. Banca va fi primit de la Ministerul
Transporturilor ∫i Ministerul Finan˛elor, respectiv de la fiecare
dintre departamentele juridice ale celor dou„ ministere, avize
juridice redactate conform modelului prev„zut Ón anexa A la
prezentul acord.
ARTICOLUL IV
Declara˛ii ∫i garan˛ii; obliga˛ii

At‚t Ministerul Transporturilor, c‚t ∫i Ministerul Finan˛elor
declar„ ∫i garanteaz„ prin prezenta B„ncii c„:
a) este o entitate juridic„ care este organizat„ corespunz„tor
∫i func˛ioneaz„ Ón conformitate cu legile Rom‚niei;
b) cunoa∫te ∫i este de acord pe deplin cu toate
prevederile Acordului de Ómprumut ∫i cu faptul c„ acordarea
prezentului acord de sprijin guvernamental este Ón beneficiul
s„u comercial;
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c) are putere ∫i autoritate deplin„: (i) s„ execute ∫i s„
prezinte prezentul acord de sprijin guvernamental ∫i toate
notific„rile, certificatele ∫i alte documente referitoare la aceast„
tranzac˛ie; ∫i (ii) s„ respecte prevederile ∫i s„ Ó∫i
Óndeplineasc„ obliga˛iile asumate prin prezentul acord de
sprijin guvernamental, cu condi˛ia s„ fie convenit ∫i Ón˛eles de
c„tre p„r˛ile semnatare ale prezentului acord c„ trebuie
adoptate de c„tre anumite subdiviziuni sau institu˛ii publice din
Rom‚nia anumite m„suri (sub form„ de ordonan˛e ale
Guvernului, ordine de derogare, modific„ri legislative ∫i alte
ac˛iuni similare) care s„ permit„ intrarea Ón vigoare sau
Óndeplinirea obliga˛iilor asumate prin prezentul acord;
d) a Óntreprins toate ac˛iunile necesare pentru a autoriza
executarea ∫i semnarea prezentului acord de sprijin
guvernamental, iar acest acord reprezint„ angajamentele
legale, valide ∫i obligatorii ale Ministerului, executabile Ón
conformitate cu termenii s„i;
e) Óncheierea ∫i executarea de c„tre Minister a prezentului
acord de sprijin guvernamental nu Óncalc„ ∫i nu vor Ónc„lca
sub nici un aspect: (i) nici o lege sau reglementare a nici
unei autorit„˛i sau organism oficial ori guvernamental; sau
(ii) documentele constitu˛ionale ale Ministerului; sau (iii) orice
acord, contract ori alt„ obliga˛ie la care Ministerul sau alt„
entitate controlat„ de Minister este parte ori care este
executabil„ asupra Ministerului sau oric„rei entit„˛i controlate
de Minister sau oric„ror active ale sale, cu condi˛ia ca p„r˛ile
semnatare ale prezentului acord s„ convin„ ∫i s„ Ón˛eleag„ c„
trebuie adoptate de c„tre anumite subdiviziuni sau institu˛ii
publice din Rom‚nia anumite m„suri (sub form„ de ordonan˛e
ale Guvernului, ordine de derogare, modific„ri legislative ∫i
alte ac˛iuni similare) care s„ permit„ intrarea Ón vigoare sau
Óndeplinirea obliga˛iilor asumate prin prezentul acord;
f) au fost ob˛inute ∫i sunt Ón vigoare toate licen˛ele,
aprob„rile ∫i autoriza˛iile necesare cu privire la intrarea Ón
vigoare, Óndeplinirea, validitatea ∫i aplicabilitatea prezentului acord
de sprijin guvernamental ∫i a tranzac˛iilor prev„zute de acesta; ∫i
g) nu este necesar pentru legalitatea, validitatea,
aplicabilitatea sau acceptabilitatea prezentului acord de sprijin
guvernamental ca acest acord sau alt document referitor la
acesta s„ fie Ónregistrat, depus sau Ónscris la o instan˛„ ori
autoritate Óntr-o jurisdic˛ie important„ ∫i nu trebuie pl„tit nici un
timbru, nici o Ónregistrare sau alte taxe similare pentru sau
privind prezentul acord de sprijin guvernamental.
ARTICOLUL V
Diverse
Sec˛iunea 5.01. Notific„ri

Orice notificare, cerere sau alt„ informare ce va fi
Óntocmit„ sau transmis„ B„ncii ori Ministerului cu privire la
prezentul acord de sprijin guvernamental se va face Ón scris.
Aceast„ notificare, cerere sau coresponden˛„ va fi considerat„
transmis„ ori Óntocmit„ corespunz„tor Ón momentul Ón care
este Ónm‚nat„ direct, trimis„ par avion, prin fax ori telex p„r˛ii
c„reia trebuie transmis„ sau este permis a fi Óntocmit„ ori
transmis„ p„r˛ii la adresa men˛ionat„ mai jos sau la o alt„
adres„ pe care partea respectiv„ o desemneaz„ prin
anun˛area p„r˛ii care expediaz„ sau Óntocme∫te aceast„
notificare, cerere sau informare.
Pentru ministere:
— Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucure∫ti
Œn aten˛ia: Director general
Direc˛ia general„ de rela˛ii financiare
externe
Fax: +40 21 222 20 70
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— Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucure∫ti
Œn aten˛ia: Director general
Direc˛ia general„ a finan˛elor publice
externe
Fax: +40 21 312 67 92
Pentru Banc„:
Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
One Exchange Square
Londra EC2A 2JN
Marea Britanie
Œn aten˛ia: Departamentul administrare opera˛ii
R„spuns: EBRD L G
Sec˛iunea 5.02. Limba englez„

Toate documentele ce vor fi transmise sau toate inform„rile
ce vor fi f„cute Ón cadrul prezentului acord se vor Óntocmi Ón
limba englez„ sau, Ón cazul Óntocmirii Ón alt„ limb„, acestea vor
fi Ónso˛ite de o traducere Ón limba englez„ f„cut„ de un
traduc„tor acceptat de Banc„, traducere care va reprezenta
versiunea ce prevaleaz„ Óntre fiecare Minister ∫i Banc„.
Sec˛iunea 5.03. Legea aplicabil„

Prezentul acord va fi guvernat ∫i interpretat Ón conformitate
cu legile engleze.
Sec˛iunea 5.04. Solu˛ionarea litigiilor

Toate litigiile ap„rute Óntre p„r˛ile semnatare ale prezentului
acord vor fi solu˛ionate Ón mod amiabil; dac„ totu∫i p„r˛ile nu
reu∫esc s„ solu˛ioneze aceste dispute Ón mod amiabil Ón
termen de 30 de zile, acestea vor fi rezolvate prin arbitraj Ón
conformitate cu Regulile de arbitraj UNCITRAL Ón vigoare Ón
prezent. Va exista un arbitru, iar autoritatea desemnat„ va fi
Curtea de Arbitraj Interna˛ional de la Londra. Locul arbitrajului
va fi Londra, Marea Britanie, iar limba folosit„ pe parcursul
procedurilor de arbitraj va fi limba englez„, cu traducere
simultan„ Ón limba rom‚n„.
Sec˛iunea 5.05. Privilegii ∫i imunit„˛i ale B„ncii

Nici o prevedere din prezentul acord de sprijin
guvernamental nu va fi interpretat„ ca o renun˛are sau
modificare a imunit„˛ilor, privilegiilor ori exoner„rilor B„ncii
acordate Ón baza Acordului de Ónfiin˛are a B„ncii Europene
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, a conven˛iilor interna˛ionale
sau a altor legi aplicabile.
Sec˛iunea 5.06. Renun˛area la imunitatea de stat

At‚t Ministerul Transporturilor, c‚t ∫i Ministerul Finan˛elor
declar„ ∫i garanteaz„ c„ prezentul acord de sprijin
guvernamental ∫i asumarea de c„tre ministere a obliga˛iilor pe
care le prevede sunt mai mult de natur„ comercial„ dec‚t acte
publice sau guvernamentale ∫i c„ aceste ministere nu sunt
Óndrept„˛ite s„ solicite imunitate fa˛„ de ac˛iunile de natur„
judiciar„ cu privire la ministere ori la activele lor Ón temeiul
suveranit„˛ii sau altfel, Ón baza unei legi ori Óntr-o jurisdic˛ie Ón
care ar putea fi Ónaintat„ o ac˛iune pentru respectarea
obliga˛iilor asumate prin sau referitoare la prezentul acord de
sprijin guvernamental. Œn m„sura Ón care fie Ministerul
Transporturilor, fie Ministerul Finan˛elor sau oricare dintre
activele lor de˛ine sau poate ob˛ine dreptul de imunitate din
compens„ri, proceduri judiciare, sechestru anterior judec„rii,
alte sechestre sau execu˛ii judec„tore∫ti Ón temeiul suveranit„˛ii
sau altfel, ministerele renun˛„ prin prezentul acord Ón mod
irevocabil la aceste drepturi la imunitate privind obliga˛iile ce
decurg din sau Ón leg„tur„ cu prezentul acord de sprijin
guvernamental.
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Sec˛iunea 5.07. Succesori ∫i cesionari; drepturi ale ter˛ilor

a) Prezentul acord de sprijin guvernamental va fi
obligatoriu ∫i Ón beneficiul succesorilor ∫i cesionarilor p„r˛ilor la
acesta, cu excep˛ia faptului c„ nici Ministerul Transporturilor,
nici Ministerul Finan˛elor nu poate s„ cesioneze sau s„
transfere pe alt„ cale, Ón totalitate sau Ón parte, obliga˛iile
asumate prin acest acord de sprijin guvernamental sau s„
Óncheie o tranzac˛ie care ar conduce la transmiterea acestor
drepturi sau obliga˛ii altei persoane.
b) Nici unul dintre termenii prev„zu˛i Ón prezentul acord de
sprijin guvernamental nu poate fi aplicat de c„tre nici o ter˛„
parte, cu excep˛ia prevederilor sec˛iunii 5.07 a).
Sec˛iunea 5.08. Divulgarea de informa˛ii

Banca poate face publice acele documente, informa˛ii ∫i
Ónregistr„ri privind Ministerul ∫i aceast„ tranzac˛ie (inclusiv —
f„r„ a se limita la — copii ale acestui acord de sprijin
guvernamental ∫i ale oric„rui acord de finan˛are), pe care
Banca le consider„ adecvate referitor la orice litigiu ce implic„
Ministerul, Compania sau orice alt„ parte la un acord de

finan˛are, Ón scopul conserv„rii ∫i aplic„rii oric„ruia dintre
drepturile B„ncii conform oric„rui acord de finan˛are ori Ón
scopul Óncas„rii oric„rei sume datorate B„ncii sau av‚nd
leg„tur„ cu orice participare propus„ sau orice propunere de
v‚nzare, transfer, cesiune, Ónlocuire ori alt„ Ónstr„inare
prev„zut„ Ón sec˛iunea 5.07.
Sec˛iunea 5.09. Condi˛ii pentru intrarea Ón efectivitate

Prezentul acord de sprijin guvernamental va intra Ón
vigoare ∫i Ó∫i va produce efectele nu mai t‚rziu de:
a) data la care Ordonan˛a Guvernului nr. 64/2001 (privind
repartizarea profitului la societ„˛ile na˛ionale, companiile
na˛ionale ∫i societ„˛ile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum ∫i la regiile autonome) va fi fost
aprobat„ ∫i modificat„ prin lege, Ón form„ ∫i con˛inut
satisf„c„toare pentru Banc„;
b) data la care fiecare dintre ministere a fost legal
autorizat s„ Óncheie ∫i s„ Ó∫i asume obliga˛iile stabilite prin
prezentul acord de sprijin guvernamental, Ón mod satisf„c„tor
pentru Banc„ ca form„ ∫i con˛inut.

Prin urmare, p„r˛ile la prezentul acord de sprijin guvernamental, prin reprezentan˛ii lor legal autoriza˛i, au convenit
semnarea Ón numele lor a acestuia la data men˛ionat„ mai sus.
Pentru Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului din Rom‚nia,
Miron Tudor Mitrea,
ministrul transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului

Pentru Ministerul Finan˛elor Publice
din Rom‚nia,
Mihai Nicolae T„n„sescu,
ministrul finan˛elor publice

Pentru Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
Riccardo Puliti,
director, transport

ANEXA A
FORMA

avizului juridic emis de direc˛iile juridice ale ministerelor
[A se tip„ri cu antetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului sau al Ministerului Finan˛elor
Publice, dup„ caz]
Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
One Exchange Square
Londra EC2A 2JN
Marea Britanie
[Data]
Doamnelor ∫i domnilor:
Re: Aviz juridic privind Acordul de sprijin guvernamental dintre Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ministerul Finan˛elor Publice ∫i Banca European„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare referitor la Acordul de Ómprumut aferent Proiectului privind
dezvoltarea terminalului de barje Ón Portul Constan˛a
La data de [data Acordului de Ómprumut] Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
(denumit„ Ón continuare Banca) a Óncheiat un acord de Ómprumut cu Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia
Porturilor Maritime“ — S.A. Constan˛a (denumit„ Ón continuare Œmprumutat) Ón vederea finan˛„rii
Proiectului privind dezvoltarea terminalului de barje Ón Portul Constan˛a (denumit Ón continuare Proiectul)
prin acordarea unui Ómprumut Ón valoare de 16.000.000 euro.
La data de [data Acordului de sprijin guvernamental], ˛in‚nd seama c„ Banca a Óncheiat Acordul de
Ómprumut, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, denumit Ón continuare Ministerul
Transporturilor, ∫i Ministerul Finan˛elor Publice, denumit Ón continuare Ministerul Finan˛elor (∫i am‚ndou„
denumite Ón continuare ministere), au Óncheiat Acordul de sprijin guvernamental (denumit Ón continuare
Acordul de sprijin guvernamental) cu Banca.
Termenii defini˛i Ón Acordul de Ómprumut ∫i Ón Acordul de sprijin guvernamental sunt folosi˛i Ón
aceast„ scrisoare av‚nd Ón˛elesul atribuit lor Ón aceste documente.
Œn conformitate cu sec˛iunea 4.01(b) ∫i sec˛iunea 4.01(t) din Acordul de Ómprumut ∫i cu
sec˛iunea 3.03 d) din Acordul de sprijin guvernamental, reprezint„ precondi˛ie pentru efectuarea
tragerilor conform Acordului de Ómprumut primirea de c„tre Banc„: (i) a originalului semnat al Acordului
de sprijin guvernamental; precum ∫i (ii) avize (satisf„c„toare pentru Banc„ ca form„ ∫i con˛inut) emise
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de c„tre departamentele juridice ale Ministerului Transporturilor ∫i Ministerului Finan˛elor cu referire la,
inter alia, autorizarea, ratificarea, semnarea ∫i transmiterea Ón mod corespunz„tor a Acordului de sprijin
guvernamental de c„tre sau Ón numele Ministerului Transporturilor ∫i Ministerului Finan˛elor.
Conform prevederilor Acordului de sprijin guvernamental, [Ministerul Transporturilor/Ministerul
Finan˛elor] a declarat ∫i a garantat B„ncii c„ are puterea ∫i autoritatea de a Óncheia ∫i executa Acordul
de sprijin guvernamental ∫i c„ Acordul de sprijin guvernamental constituie un angajament valabil ∫i
obligatoriu din punct de vedere juridic pentru [Ministerul Transporturilor/Ministerul Finan˛elor], aplicabil Ón
conformitate cu prevederile sale.
Œn calitate de [func˛ia persoanei care acord„ avizul] al [Ministerului Transporturilor/Ministerului Finan˛elor]
am examinat un exemplar semnat al Acordului de sprijin guvernamental ∫i alte documente relevante, am
analizat legile, statutele, documentele ∫i alte aspecte ∫i am Óntreprins alte cercet„ri pe care le-am considerat
necesare ∫i utile pentru a emite acest aviz. Pe baza celor de mai sus, sunt de p„rere ∫i deci declar c„:
1. Statul rom‚n este singurul proprietar al Óntregului capital subscris al Œmprumutatului ∫i Ó∫i
exercit„ drepturile ∫i obliga˛iile sale ca ac˛ionar prin Ministerul Transporturilor.
2. Œn conformitate cu [se va cita legea, statutul, decretul sau ordonan˛a rom‚n„ relevant„], [Ministerul
Transporturilor/Ministerul Finan˛elor] este Ómputernicit s„ semneze ∫i s„ Óncheie Acordul de sprijin
guvernamental ∫i s„ Óntreprind„ toate ac˛iunile necesare pentru a-∫i asuma ∫i a implementa obliga˛iile
con˛inute Ón Acordul de sprijin guvernamental ∫i aceast„ autoritate de a Óntreprinde astfel de ac˛iuni
continu„ s„ fie Ón deplin„ efectivitate.
3. Acordul de sprijin guvernamental a fost autorizat ∫i aprobat, semnat ∫i livrat legal de c„tre
[Ministerul Transporturilor/Ministerul Finan˛elor] ∫i constituie o obliga˛ie valid„ cu efecte juridice pentru
[Ministerul Transporturilor/Ministerul Finan˛elor], aplicabil„ Ón conformitate cu prevederile sale.
4. Nu este necesar„ nici o autorizare pentru semnarea, Óncheierea ∫i executarea de c„tre
[Ministerul Transporturilor/Ministerul Finan˛elor] a Acordului de sprijin guvernamental sau Ón ceea ce
prive∫te valabilitatea ∫i aplicabilitatea acestuia, alta dec‚t [se va cita orice autorizare necesar„ pentru statul
rom‚n ∫i data emiterii acesteia].
5. Nu se va Ónc„lca nici o lege, ordonan˛„, nici un statut sau nici o reglementare a statului
rom‚n prin efectuarea tranzac˛iilor prev„zute de Acordul de sprijin guvernamental, precum ∫i prin
semnarea ∫i executarea Acordului de sprijin guvernamental men˛ionat, prin Óndeplinirea sau respectarea
oric„rora dintre clauzele aici invocate.
6. Orice cerin˛„ legat„ de publicarea oric„rei inform„ri privind semnarea, executarea, aprobarea ∫i
Óndeplinirea Acordului de sprijin guvernamental Ón conformitate cu [se va cita actul normativ aplicabil, dac„
este cazul] a fost respectat„ ∫i Óndeplinit„.
7. Ministerele ∫i-au asumat Ón mod valabil responsabilitatea integral„ ∫i exclusiv„ pentru plata
tuturor sumelor ∫i taxelor datorate Ón conformitate cu Ómprumuturile de stat existente ∫i nu exist„ nici o
alt„ obliga˛ie a Œmprumutatului, Ón conformitate cu legisla˛ia rom‚n„, pentru plata oric„ror sume datorate
conform Ómprumuturilor de stat existente.
8. Nu exist„ nici un principiu Ón dreptul rom‚n care ar putea face ca prevederile Acordului de
sprijin guvernamental s„ contravin„ legii referitoare la ordinea public„.
9. Nu exist„ nici un principiu Ón dreptul rom‚n care ar putea face ca renun˛area Ón mod
irevocabil ∫i necondi˛ionat la imunitatea de stat a [Ministerului Transporturilor/Ministerului Finan˛elor], ca
urmare a prevederilor sec˛iunii 5.06 din Acordul de sprijin guvernamental, s„ contravin„ legii sau s„ fie
integral ori par˛ial neaplicabil„.
10. Nu exist„ nici un principiu Ón dreptul rom‚n care ar putea face ca:
a) alegerea legii engleze ca lege care s„ guverneze Acordul de sprijin guvernamental, conform
sec˛iunii 5.03; sau
b) rezolvarea oric„ror dispute, controverse sau litigii ce pot ap„rea Ón leg„tur„ cu clauzele
Acordului de sprijin guvernamental, prin arbitraj, a∫a cum se stipuleaz„ Ón sec˛iunea 5.04,
s„ contravin„ legii sau s„ fie integral ori par˛ial neaplicabile.
Acest aviz juridic este dat Ón conformitate cu legile din Rom‚nia. Se adreseaz„ ∫i este dat Ón
beneficiul exclusiv al B„ncii ∫i nu poate fi preluat ca atare de o alt„ persoan„ f„r„ consim˛„m‚ntul
nostru prealabil [∫i nu poate fi dezv„luit sau citat f„r„ consim˛„m‚ntul nostru prealabil].
Anexat sunt prezentate traduceri corecte Ón limba englez„ ale prevederilor relevante ale [se va cita
fiecare lege, statut, ordonan˛„ sau regulament la care se face referire Ón acest aviz] pe baza c„rora a fost
emis prezentul aviz. Fiecare dintre aceste documente este integral Ón vigoare ∫i nu a fost modificat.
Cu deosebit„ stim„,
................................................................
[se vor men˛iona numele ∫i pozi˛ia oficialului
semnatar al acestui aviz juridic]
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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
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribu˛ie a gazelor naturale
∫i pentru aprobarea unui contract de concesiune
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea gazelor nr. 351/2004 ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.720/2004
pentru aprobarea con˛inutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribu˛ia gazelor naturale ∫i a
contractului-cadru de concesiune a serviciului public privind distribu˛ia gazelor naturale,
Ón temeiul art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Pozi˛iile 65 ∫i 66 din anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de
distribu˛ie a gazelor naturale, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.195 ∫i nr. 1.195 bis din
14 decembrie 2004, se elimin„.
Art. II. — (1) Se aprob„ Contractul nr. 120 din 18 februarie
2005 de concesiune a serviciului public privind distribu˛ia gazelor
naturale Ón perimetrul format din zonele delimitate ∫i prev„zute

Ón Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
nr. 747/2004, Ón forma Ón care acest contract a fost semnat Óntre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului ∫i Societatea Comercial„ de
Distribu˛ie a Gazelor Naturale îDistrigaz Sud“ — S.A. Bucure∫ti.
(2) Contractul de concesiune prev„zut la alin. (1) se
modific„ Ón mod corespunz„tor prevederilor art. I.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Victor Alesandru,
secretar de stat
Bucure∫ti, 13 aprilie 2005.
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