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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 119/2001 privind unele
m„suri pentru privatizarea Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic îSidex“ — S.A. Gala˛i
∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
Av‚nd Ón vedere angajamentele stricte asumate de Rom‚nia Ón contextul negocierilor de aderare la Uniunea
European„, care impun limitarea ajutorului de stat acordat Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic îSidex“ — S.A.
Gala˛i ∫i faptul c„ neadoptarea Ón regim de urgen˛„ a unor m„suri Ón concordan˛„ cu acquisul comunitar ∫i cu
angajamentele asumate, incluse Ón Tratatul de aderare, poate determina activarea clauzei de salvgardare ∫i, implicit,
am‚narea datei ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„,
av‚nd Ón vedere necesitatea instituirii unor reglement„ri specifice, cu aplicare limitat„ Ón timp, privind executarea
silit„ a activelor statului numai Ón temeiul unor hot„r‚ri judec„tore∫ti sau arbitrale irevocabile ∫i lu‚nd Ón considerare c„
neinstituirea urgent„ a acestor m„suri este de natur„ s„ produc„ statului prejudicii Ónsemnate ∫i, mai ales, ireversibile,
rezult‚nd din dificultatea Óntoarcerii execut„rii silite Ón situa˛ia desfiin˛„rii hot„r‚rilor judec„tore∫ti ori arbitrale Ón temeiul
c„rora s-a efectuat executarea silit„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 119/2001 privind unele m„suri pentru privatizarea
Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic îSidex“ — S.A.
Gala˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 122/2005, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 16 se abrog„.
2. Articolul 21 se completeaz„ cu un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) M„surile de natura ajutoarelor de stat instituite prin
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ vor fi acordate numai dup„
autorizarea acestora de c„tre Consiliul Concuren˛ei, Ón
limita plafonului autorizat, conform condi˛iilor stabilite Ón
Tratatul dintre statele membre ale Uniunii Europene ∫i
Republica Bulgaria ∫i Rom‚nia privind aderarea Republicii
Bulgaria ∫i a Rom‚niei la Uniunea European„, semnat la
Luxemburg la 25 aprilie 2005.“
Art. II. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998
privind valorificarea unor active ale statului, republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 948 din
24 decembrie 2002, cu modific„rile ulterioare, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 85 se introduce un nou articol,
articolul 851, cu urm„torul cuprins:

îArt. 851. — (1) Prin derogare de la dispozi˛iile art. 300
∫i ale art. 7208 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„, apelul
∫i recursul suspend„ de drept executarea hot„r‚rilor
judec„tore∫ti pronun˛ate Ón litigiile Óndreptate Ómpotriva
A.V.A.S.
(2) Prin derogare de la dispozi˛iile art. 365 alin. 3 ∫i ale
art. 367 din Codul de procedur„ civil„, formularea ac˛iunii
Ón anulare Ómpotriva hot„r‚rii arbitrale Ón litigiile prev„zute
la alin. (1) suspend„ de drept executarea sentin˛ei arbitrale
p‚n„ la data solu˛ion„rii irevocabile a ac˛iunii Ón anulare.
(3) Dispozi˛iile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ p‚n„ la data de
31 decembrie 2005.“
2. Articolul 86 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 86. — Cererile formulate de A.V.A.S. ∫i orice alte
acte procedurale efectuate de ∫i pentru aceasta Ón orice fel
de cauze sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar,
cau˛iuni ∫i orice alte taxe.“
Art. III. — Dispozi˛iile art. II pct. 1 se aplic„ ∫i
execut„rilor silite Óncepute Ón temeiul unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti sau arbitrale pronun˛ate Ón litigiile prev„zute la
art. 851 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998, republicat„, cu modific„rile ulterioare, anterior
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, dac„
respectiva hot„r‚re a fost atacat„ cu apel sau recurs,
respectiv ac˛iune Ón anulare sau recurs la hot„r‚rea
judec„toreasc„ prin care s-a solu˛ionat Ón prim„ instan˛„ o
ac˛iune Ón anulare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
p. Ministrul integr„rii europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 43.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucure∫ti de titluri de valoare denominate Ón EUR
Av‚nd Ón vedere necesitatea asigur„rii condi˛iilor pentru Ómbun„t„˛irea capacit„˛ii municipiului Bucure∫ti de a
atrage resurse pentru finan˛area unor proiecte fundamentale de investi˛ii care s„ asigure modernizarea municipiului Ón
conformitate cu standardele europene, cu efecte Ón cre∫terea nivelului de trai ∫i de confort al locuitorilor municipiului
Bucure∫ti,
˛in‚nd seama de faptul c„ am‚narea deciziei de modernizare nu numai c„ produce efecte negative imediate, dar
induce pe termen mediu ∫i lung pierderi enorme, solicit„ costuri tot mai mari, cu rezonan˛„ Ón Óntreg sistemul economic
∫i Ón condi˛iile de via˛„ ale zonei,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Emisiunea municipiului Bucure∫ti din anul
2005 de titluri de valoare denominate Ón EUR nu intr„ sub
inciden˛a prevederilor art. 59 alin. (4) din Ordonan˛a de

urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2003 privind finan˛ele publice
locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 108/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 44.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru alocarea echivalentului Ón lei al sumei de 146.000 euro
din Fondul Elve˛ian de Contrapartid„ Consiliului Local al Ora∫ului Vi∫eu de Sus, jude˛ul Maramure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 ∫i 6 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea
∫i utilizarea Fondului de contrapartid„, prevederile art. 3 paragrafele 2 ∫i 3 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Confedera˛iei Elve˛iene privind acordarea asisten˛ei financiare, semnat la Bucure∫ti la 26 noiembrie 1992,
aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 532/1996, astfel cum a fost modificat prin acordul ratificat prin Legea nr. 369/2002,
precum ∫i Minuta Ónt‚lnirii Comitetului mixt rom‚no-elve˛ian pentru aprobarea proiectelor finan˛ate din Fondul Elve˛ian de
Contrapartid„, semnat„ la Bucure∫ti la 7 mai 2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Ministerul Finan˛elor Publice, Ón calitate de
administrator al Fondului Elve˛ian de Contrapartid„, va
aloca echivalentul Ón lei al sumei de 146.000 euro
Consiliului Local al Ora∫ului Vi∫eu de Sus, jude˛ul
Maramure∫, primit ca ajutor financiar nerambursabil acordat
de Ambasada Elve˛iei din Rom‚nia pentru finan˛area
proiectului îRepararea c„ii ferate forestiere, amenajarea ∫i
dotarea cl„dirilor c„ii ferate forestiere cu utilit„˛i“.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice transfer„
beneficiarului fondurile alocate, pe baza unei conven˛ii de
alocare, utilizare ∫i control. Dac„ este cazul, beneficiarul
transfer„ fondurile unui agent de implementare tot pe baza
unei conven˛ii de alocare, utilizare ∫i control.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice va prezenta
Guvernului un raport privind finan˛area ∫i implementarea
proiectului prev„zut la art. 1.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 19 mai 2005.
Nr. 462.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea supliment„rii bugetului Programului na˛ional multianual pe perioada 2002—2005
de Ónfiin˛are ∫i dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de afaceri prin contribu˛ia ob˛inut„
de c„tre Guvernul Rom‚niei din partea Guvernului Japoniei ∫i provenind din Fondul de contrapartid„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 113/1991, cu complet„rile ulterioare,
al Œn˛elegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucure∫ti la 7 ianuarie 2000, Ón baza c„rora
Guvernul Japoniei ofer„ Guvernului Rom‚niei un ajutor nerambursabil Ón valoare de 500 milioane yeni, ∫i al Acordului
Óncheiat Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui
ajutor, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 308/2000,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 ∫i 6 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea
∫i utilizarea Fondului de contrapartid„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 39.000.000.000 lei
din Fondul de contrapartid„, constituit din contravaloarea Ón
moneda na˛ional„ a ajutorului nerambursabil acordat
Guvernului Rom‚niei de c„tre Guvernul Japoniei, pentru
suplimentarea bugetului Programului na˛ional multianual pe
perioada 2002—2005 de Ónfiin˛are ∫i dezvoltare de
incubatoare tehnologice ∫i de afaceri.
Art. 2. — Fondul alocat pentru suplimentarea bugetului
Programului na˛ional multianual pe perioada 2002—2005 de
Ónfiin˛are ∫i dezvoltare de incubatoare tehnologice ∫i de
afaceri se transfer„ cu aceast„ destina˛ie de c„tre
Ministerul Finan˛elor Publice, Ón calitate de administrator al

Fondului de contrapartid„, Ón bugetul Programului Na˛iunilor
Unite pentru Dezvoltare din Rom‚nia, Ón calitate de agen˛ie
de implementare a programului sus-men˛ionat, ∫i apar˛ine
Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i
Coopera˛ie, Ón calitate de agen˛ie de execu˛ie.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice transfer„ c„tre
Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare suma de
39.000.000.000 lei din Fondul de contrapartid„, Ón
12 tran∫e trimestriale a c‚te 3.250.000.000 lei, Ón perioada
2005—2007, pe baza unei conven˛ii de finan˛are privind
transferul, utilizarea ∫i controlul sumelor alocate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Valentin Naumescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 482.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele m„suri pentru reglementarea
efectelor conversiei Ón ac˛iuni a datoriilor unor societ„˛i comerciale c„tre furnizorii de utilit„˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare ∫i din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 48/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.284/2003
privind unele m„suri pentru reglementarea efectelor
conversiei Ón ac˛iuni a datoriilor unor societ„˛i comerciale
c„tre furnizorii de utilit„˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 804 din 14 noiembrie 2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Se aprob„ ca din sumele disponibile,
Óncasate Ón contul curent al Trezoreriei Statului, Ón
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din

privatizare ∫i din valorificarea activelor bancare
neperformante, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 48/2005, s„ se acopere valoarea nominal„ a ac˛iunilor
rezultate din conversia datoriilor c„tre furnizorii de utilit„˛i
ale societ„˛ilor comerciale prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, dup„ deducerea
sumelor Óncasate din valorificarea ac˛iunilor.
(2) Se aprob„ ca din sumele Óncasate Ón contul curent
al Trezoreriei Statului, Ón conformitate cu prevederile art. 1
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 111/2003,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 48/2005, s„ se
acopere integral valoarea nominal„ a ac˛iunilor rezultate din
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conversia datoriilor Societ„˛ii Comerciale «Nitramonia» —
S.A. F„g„ra∫ c„tre Societatea Comercial„ de Distribu˛ie a
Gazelor Naturale «Distrigaz Sud» — S.A., Ón sum„ de
290.474.725.000 lei (ROL), p‚n„ la data de 1 iulie 2005.“

2. Se abrog„ punctul 3, îNitramonia“ — S.A. F„g„ra∫,
din anexa intitulat„ îLista societ„˛ilor comerciale ale c„ror
datorii c„tre furnizorii de utilit„˛i s-au convertit Ón ac˛iuni a
c„ror valoare nominal„ urmeaz„ a fi acoperit„ Ón condi˛iile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 111/2003“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 483.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind reglementarea efectelor conversiei Ón ac˛iuni a datoriilor unor societ„˛i comerciale
c„tre Societatea Comercial„ de Distribu˛ie a Gazelor Naturale îDistrigaz Nord“ — S.A. T‚rgu Mure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare ∫i din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 48/2005, ∫i al art. 9 din Legea nr. 563/2004 privind unele m„suri pentru privatizarea Societ„˛ii
Comerciale de Distribu˛ie a Gazelor Naturale îDistrigaz Nord“ — S.A. T‚rgu Mure∫ ∫i a Societ„˛ii Comerciale de
Distribu˛ie a Gazelor Naturale îDistrigaz Sud“ — S.A. Bucure∫ti,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Œn termen de 150 de zile de la data la care
E.On Ruhrgaz AG a dob‚ndit Ón mod efectiv dreptul de
proprietate asupra unui num„r de ac˛iuni reprezent‚nd 51%
din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale de Distribu˛ie a
Gazelor Naturale îDistrigaz Nord“ — S.A. T‚rgu Mure∫, se
aprob„ ca din sumele disponibile, Óncasate Ón contul curent
al Trezoreriei Statului, Ón conformitate cu prevederile art. 1
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 111/2003,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 48/2005, Ministerul
Finan˛elor Publice s„ acopere diferen˛a dintre valoarea
nominal„ a ac˛iunilor rezultate Ón urma conversiei, Ón sum„
total„ de 552 miliarde lei, prev„zut„ la art. 9 alin. (1) din
Legea nr. 563/2004, ∫i sumele Óncasate efectiv Ón contul
Societ„˛ii Comerciale de Distribu˛ie a Gazelor Naturale
îDistrigaz Nord“ — S.A. T‚rgu Mure∫ din valorificarea
ac˛iunilor, Ón termenul ∫i Ón condi˛iile prev„zute la art. 9
alin. (2) din Legea nr. 563/2004.
Art. 2. — Lista societ„˛ilor comerciale ale c„ror datorii
Ón sum„ de 552 miliarde lei c„tre Societatea Comercial„ de

Distribu˛ie a Gazelor Naturale îDistrigaz Nord“ — S.A. s-au
convertit Ón ac˛iuni este prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Plata sumelor prev„zute la art. 1 se va
efectua conform procedurilor stabilite prin ordin al
ministrului finan˛elor publice, al ministrului economiei ∫i
comer˛ului ∫i al pre∫edintelui Autorit„˛ii pentru Valorificarea
Activelor Statului, la solicitarea Societ„˛ii Comerciale de
Distribu˛ie a Gazelor Naturale îDistrigaz Nord“ — S.A.
T‚rgu Mure∫, Ón baza confirm„rii de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice ∫i Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului a sumelor virate Ón contul societ„˛ii.
Art. 4. — Data transferului efectiv al dreptului de
proprietate asupra ac˛iunilor prev„zute la art. 1 se va
notifica Ministerului Finan˛elor Publice de c„tre Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului
∫i Privatiz„rii Ón Industrie, Ón termen de 3 zile de la
realizare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 484.

ANEX√
LISTA

societ„˛ilor comerciale ale c„ror datorii Ón sum„ de 552 miliarde lei c„tre Societatea Comercial„
de Distribu˛ie a Gazelor Naturale îDistrigaz Nord“ — S.A. T‚rgu Mure∫ s-au convertit Ón ac˛iuni
Nr.
crt.

Denumirea societ„˛ii comerciale

1. Societatea Comercial„ îIndustria S‚rmei“ — S.A.
C‚mpia Turzii
2. Societatea Comercial„ îLetea“ — S.A. Bac„u
3. Societatea Comercial„ îChimcomplex“ — S.A. Borze∫ti
4. Societatea Comercial„ îFortus“ — S.A. Ia∫i
5. Societatea Comercial„ îCombinatul Siderurgic Re∫i˛a“ —
S.A. Re∫i˛a

Nr.
crt.

Denumirea societ„˛ii comerciale

6. Societatea Comercial„ îBicapa“ — S.A. T‚rn„veni
7. Societatea Comercial„ îMetalurgica“ — S.A. Reghin
8. Societatea Comercial„ îSiderurgica“ — S.A. Hunedoara
9. Societatea Comercial„ îHart“ — S.A. Miercurea-Ciuc
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Consiliului
Superior al Magistraturii din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005, la capitolul 51.01
îAutorit„˛i publice“, titlul II îCheltuieli materiale“, cu suma de
4.000.000 mii lei.
Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 este destinat„
pentru finan˛area cheltuielilor materiale necesare Ónchirierii

unui spa˛iu adecvat Ón vederea desf„∫ur„rii Ón bune condi˛ii
a activit„˛ii Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. 3. — Utilizarea sumelor prev„zute la art. 1 se face de
c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Consiliului
Superior al Magistraturii pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 1 iunie 2005.
Nr. 493.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu Óndeplinirea angajamentelor
asumate Ón cadrul negocierilor cu Uniunea European„ privind Capitolul 6 îConcuren˛a“
Œn temeiul art. 12 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i
a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se constituie Comitetul interministerial
responsabil cu Óndeplinirea angajamentelor asumate Ón
cadrul negocierilor cu Uniunea European„ privind Capitolul 6
îConcuren˛a“, denumit Ón continuare Comitet interministerial,
Ón urm„toarea componen˛„:
1. Gabriel Ionel ZbÓrcea — pre∫edintele Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului;
2. Codru˛ Ioan ™ere∫
— ministrul economiei ∫i
comer˛ului;
3. Ene Dinga
— ministrul integr„rii europene;
4. Leonard Orban
— secretar de stat, negociator∫ef cu Uniunea European„;
5. Sebastian Bodu
— pre∫edintele
Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare
Fiscal„;
6. Paul Victor Dobre
— secretar de stat, Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor;
7. Septimiu Buza∫u
— secretar de stat, Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului;
8. Cristian Mihai C„r„u∫u — secretar de stat, Cancelaria
Primului-Ministru;

9. Corina Coman

— consilier de stat, Secretariatul
permanent pentru afaceri
europene;
10. R„zvan Or„∫anu
— consilier de stat, Cancelaria
Primului-Ministru.
(2) La lucr„rile Comitetului interministerial particip„ ∫i
pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei, av‚nd statut similar cu
cel al membrilor acestuia.
Art. 2. — Pre∫edintele Comitetului interministerial este
domnul Gabriel Ionel ZbÓrcea, pre∫edintele Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului.
Art. 3. — Comitetul interministerial se Óntrune∫te lunar ∫i
ori de c‚te ori este necesar, la convocarea pre∫edintelui
acestuia.
Art. 4. — Secretariatul Comitetului interministerial va fi
asigurat de Secretariatul permanent pentru afaceri europene
din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 5. — Comitetul interministerial va asigura realizarea
la termenele stabilite a tuturor m„surilor care se impun
pentru Óndeplinirea de c„tre Rom‚nia a angajamentelor
asumate Ón cadrul negocierilor cu Uniunea European„
privind Capitolul 6 îConcuren˛a“ ∫i va prezenta periodic
Guvernului rapoarte Ón acest sens.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 1 iunie 2005.
Nr. 495.

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul delegat pentru
coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor
naturale produse de inunda˛ii Ón a doua decad„ a lunii aprilie, Ón partea de vest a ˛„rii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 360/2005
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la
dispozi˛ia Guvernului, pentru Ónl„turarea efectelor
calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii Ón a doua
decad„ a lunii aprilie, Ón partea de vest a ˛„rii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 367 din
29 aprilie 2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

1. Titlul va avea urm„torul cuprins:
îHOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie
la dispozi˛ia Guvernului, pentru Ónl„turarea efectelor
inunda˛iilor produse Ón perioada aprilie—mai 2005“
2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
Ónl„turarea efectelor inunda˛iilor produse Ón perioada
aprilie—mai 2005.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 1 iunie 2005.
Nr. 496.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„ îCorias“ — S.A.
Corabia, jude˛ul Olt
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 180—188 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 a Legii
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, cu
modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere dispozi˛iile Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pentru stabilirea modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru accelerarea
procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îCorias“ — S.A. Corabia, jude˛ul Olt,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare
special„ Ón perioada de privatizare la Societatea Comercial„
îCorias“ — S.A. Corabia, jude˛ul Olt, denumit„ Ón
continuare societate comercial„, cu sediul Ón ora∫ul Corabia,
str. Caracal nr. 1, jude˛ul Olt, Ónmatriculat„ la oficiul
registrului comer˛ului sub nr. J 28/120/1991, Óncep‚nd cu

data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale Ón
perioada privatiz„rii administratorul special are atribu˛iile
stabilite prin mandatul special acordat de directorul general
al Agen˛iei Domeniilor Statului.
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(2) Con˛inutul mandatului 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 ∫i gestionare a
societ„˛ii comerciale, cu accent pe p„strarea integrit„˛ii
patrimoniului actual, respectiv:
— situa˛ia economico-financiar„ ∫i gradul global de
Óndeplinire a principalilor indicatori, obiective ∫i criterii de
performan˛„, angaja˛i de directorul general Ón cadrul
contractului de performan˛„ Óncheiat Ón baza Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2001 privind Ónt„rirea disciplinei
economico-financiare ∫i alte dispozi˛ii cu caracter financiar,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 59/2002, cu
complet„rile ulterioare;
— situa˛ia detaliat„ a mijloacelor fixe de tipul: cl„diri,
terenuri etc., inclusiv eventualele sarcini care greveaz„
asupra acestora;
— situa˛ia datoriilor totale ale societ„˛ii comerciale,
precum ∫i a arieratelor, ordonate pe creditori, pe debitorul
principal, major„ri ∫i penalit„˛i;
— situa˛ia crean˛elor totale ale societ„˛ii comerciale,
precum ∫i a crean˛elor restante, ordonate pe debitori;
— situa˛ia litigiilor comerciale, patrimoniale ∫i de alt„
natur„, precum ∫i stadiul fiec„rui proces;
— lista eventualelor revendic„ri de active Ónregistrate la
societatea comercial„ ∫i m„surile ce au fost Óntreprinse
p‚n„ la instituirea administr„rii speciale;
— orice alte situa˛ii, documenta˛ii sau informa˛ii
necesare form„rii unei opinii complete asupra agentului
economic ∫i situa˛iei sale economico-financiare ∫i juridice;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ Ón perioada de

privatizare, Ón vederea neÓnceperii de c„tre ace∫tia a
oric„ror m„suri de executare silit„ Ómpotriva societ„˛ii
comerciale;
c) solicitarea furnizorilor de servicii pentru Óntocmirea
graficelor de ree∫alonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ∫i efectuarea pl„˛ilor facturilor curente;
d) respectarea disciplinei economico-financiare prin
luarea unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — La data instituirii procedurii de administrare
special„ se instituie ∫i supravegherea financiar„ a societ„˛ii
comerciale prin:
a) urm„rirea Óndeplinirii de c„tre societatea comercial„ a
obliga˛iei de a efectua toate pl„˛ile c„tre creditorii bugetari,
furnizorii de utilit„˛i, creditorii comerciali, dup„ graficul
Óntocmit de societatea comercial„ ∫i de administratorul
special, Ón scopul reducerii gradului de Óndatorare;
b) urm„rirea suspend„rii ac˛iunilor judiciare sau
extrajudiciare pornite Ómpotriva societ„˛ii comerciale, pe
perioada cuprins„ Óntre data instituirii supravegherii
financiare ∫i data Óncheierii contractului de v‚nzarecump„rare a pachetului de ac˛iuni, dar nu mai mult de
12 luni de la data instituirii supravegherii financiare.
Art. 4. — Procedura de administrare special„ Ón
perioada privatiz„rii Ónceteaz„ la data transferului de
proprietate asupra ac˛iunilor, dar nu mai mult de un an de
la data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. 5. — Agen˛ia Domeniilor Statului va duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Bucure∫ti, 30 mai 2005.
Nr. 383.
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