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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice
privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare
În temeiul art. 2 alin. 2 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
(2) Regiile autonome, instituþiile publice ºi autoritãþile
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã Normele metodologice privind
distribuirea cupoanelor nominative de privatizare, prevãzute publice locale sunt obligate sã punã la dispoziþie spaþiile staîn anexa la prezenta hotãrâre.
bilite de secretariatele judeþene pentru urmãrirea aplicãrii Legii
(2) Acþiunea de distribuire a cupoanelor nominative de pri- nr. 55/1995, ca sedii ale centrelor de distribuire a cupoavatizare începe la data de 1 august 1995 ºi se desfãºoarã nelor nominative de privatizare.
pânã la data de 30 septembrie 1995 inclusiv.
(3) Prefecturile judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti
Art. 2. Ñ Prefecturile judeþene, respectiv a municipiului ºi a sectorului agricol Ilfov, împreunã cu Ministerul de Interne
Bucureºti ºi a sectorului agricol Ilfov, asigurã distribuirea efec- organizeazã cu prioritate transportul, securitatea în timpul
tivã a cupoanelor nominative de privatizare cu sprijinul autotransportului ºi al depozitãrii, spaþiile necesar, accesul la mijritãþilor publice locale ºi judeþene ºi al serviciilor publice
descentralizate ale ministerelor ºi rãspund de organizarea, loacele de comunicaþie, astfel încât sã se asigure fluenþa
coordonarea, îndrumarea ºi controlul acestei acþiuni, în pro- acþiunii de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare.
Art. 4. Ñ (1) Prefecturile judeþene, respectiv a municifil teritorial.
piului
Bucureºti ºi a sectorului agricol Ilfov, Agenþia Naþionalã
Art. 3. Ñ (1) Secretariatele judeþene pentru urmãrirea aplicãrii Legii nr. 55/1995 asigurã condiþiile tehnico-materiale ºi pentru Privatizare, Ministerul de Interne ºi Comisia Naþionalã
organizatorice necesare derulãrii, în termen ºi în bune con- de Informaticã au obligaþia ca, pânã la data de 31 iulie 1995
diþii, a acþiunii de distribuire a cupoanelor nominative de pri- inclusiv, sã întocmeascã listele cu cetãþenii care, potrivit legii,
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ºi sã le repartizeze în teritoriu, împreunã cu cupoanele
nominative de privatizare.
(2) Distribuirea listelor, precum ºi a cupoanelor nominative de privatizare centrelor de distribuire din teritoriu se face
conform prevederilor din anexa la prezenta hotãrâre.
Art. 5. Ñ Arhivarea documentelor pe baza cãrora s-a fãcut
distribuirea cupoanelor nominative de privatizare se face, pe
o duratã de 5 ani, de cãtre prefecturile judeþene, respectiv

a municipiului Bucureºti ºi a sectorului agricol Ilfov, în conformitate cu normele legale în vigoare.
Art. 6. Ñ Secretariatul General al Guvernului,
Departamentul pentru Administraþie Publicã Localã, Agenþia
Naþionalã pentru Privatizare, precum ºi organele ºi instituþiile prevãzute la art. 2Ð4 rãspund de aplicarea prezentei hotãrâri.
Art. 7. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

p. PRIM-MINISTRU

DAN MIRCEA POPESCU,
ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale
Contrasemneazã:
Ministru de stat, preºedintele Consiliului pentru Coordonare,
Strategie ºi Reformã Economicã,
Mircea Coºea
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Privatizare,
Iacob Zelenco
Secretar de stat, ºeful Departamentului pentru Administraþie
Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 10 iulie 1995.
Nr. 499.
ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
I. a) Constituirea centrelor de distribuire
a cupoanelor nominative de privatizare

(2) Personalul necesar fiecãrui centru de distribuire se
stabileºte de instituþiile mai sus menþionate, sub supravegherea secretariatelor judeþene ºi a consiliilor locale.
Art. 3. Ñ (1) În vederea sprijinirii secretariatelor judeþene,
se organizeazã, în subordinea acestora, comisii de distribuire
care rãspund de buna desfãºurare a activitãþii unuia sau a
mai multor centre de distribuire.
(2) Secretariatele judeþene stabilesc componenþa comisiilor de distribuire, numãrul de membri, precum ºi atribuþiile
ce revin acestor comisii, altele decât cele prevãzute de prezentele norme metodologice, astfel încât sã se asigure distribuirea cupoanelor nominative de privatizare în condiþiile ºi
la termenele stabilite.
Art. 4. Ñ Secretariatele judeþene au obligaþia sã stabileascã arondarea strãzilor (satelor) la centrele de distribuire. Situaþia privind arondarea, centralizatã la nivel judeþean,
se transmite pe bazã de proces-verbal de predare-primire,
de cãtre fiecare secretariat judeþean, institutele ºi societãþile
de servicii informatice avizate de cãtre Comisia Naþionalã de
Informaticã, pânã la data de 13 iulie 1995 inclusiv, în vederea întocmirii listelor nominale cu cetãþenii care au dreptul
sã primeascã cupoane nominative de privatizare.

Art. 1. Ñ (1) Pentru distribuirea efectivã a cupoanelor
nominative de privatizare, în condiþii de siguranþã ºi operativitate, se organizeazã centre de distribuire fixe sau, dupã
caz, mobile la nivel comunal, orãºenesc sau municipal, ºi
pe sectoare ale municipiului Bucureºti.
(2) Centrele de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare (denumite, în continuare, centre de distribuire) se stabilesc ºi se organizeazã de cãtre secretariatele judeþene
pentru urmãrirea aplicãrii Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare (denumite, în continuare, secretariate judeþene), în spaþiile puse la dispoziþie de regiile
autonome, instituþiile publice, ºcoli sau alte instituþii ale autoritãþilor publice locale.
(3) În vederea distribuirii cupoanelor nominative de privatizare cãtre succesorii legali ai celor care au fost îndreptãþiþi sã primeascã carnete cu certificate de proprietate
I. b) Procedura de întocmire ºi de editare a listelor nominale
conform Legii privatizãrii societãþilor comerciale nr. 58/1991
ºi a imprimãrii cupoanelor nominative de privatizare
ºi care au decedat, se constituie, la nivelul municipiilor ºi
oraºelor, centre de distribuire sau ghiºee speciale, dupã caz.
Art. 5. Ñ Listele nominale cuprind datele de identificare
Art. 2. Ñ (1) Personalul centrelor de distribuire este for- a cetãþenilor români, cu domiciliul în România, care, pânã
mat din salariaþii proprii ai Regiei Autonome ,,Poºta RomânãÒ, la data de 31 decembrie 1990 inclusiv, au împlinit vârsta
ai societãþilor comerciale, regiilor autonome de interes local, de 18 ani ºi au fost astfel îndreptãþiþi sã primeascã carnete
unitãþilor de învãþãmânt ºi ai altora asemenea, în care s-au cu certificatele de proprietate, conform prevederilor Legii
organizat astfel de centre, precum ºi, dupã caz, din pen- nr. 58/1991, precum ºi datele de identificare a cetãþenilor
sionari, cadre din rezerva Ministerului de Interne sau a români care vor împlini vârsta de 18 ani pânã la data de
Ministerului Apãrãrii Naþionale, salariaþi ai administraþiei 31 decembrie 1995 inclusiv ºi care domiciliazã în România.
publice locale, ºomeri ºi alte persoane cu o pregãtire Modelul listelor nominale este prevãzut în anexa A la
corespunzãtoare desfãºurãrii
acesteiTechnologies’
activitãþi.
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Art. 6. Ñ (1) Cupoanele nominative de privatizare se rirea cupoanelor, de cãtre centrul de imprimare, a persoaimprimã cu datele de identificare a cetãþenilor îndreptãþiþi sã nelor respective;
c) transmite centrului de imprimare, prin intermediul secrele primeascã în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2)
din Legea nr. 55/1995, de cãtre unitatea desemnatã sã le tariatelor judeþene, pânã la data de 17 iulie 1995 inclusiv,
baza de date conþinând datele de identificare a cetãþenilor
imprime, denumitã, în continuare, centru de imprimare.
(2) Cupoanele nominative de privatizare sunt alcãtuite din îndreptãþiþi sã le primeascã care urmeazã a fi imprimate pe
marcã ºi contramarcã. Menþiunea ,,Declar pe propria rãs- cupoane, repartizaþi pe strãzile (satele) arondate la centrele
pundere cã am primit cuponul nominativ de privatizare ºi nu de distribuire. Predarea-primirea bazei de date se face
am utilizat direct certificatul de proprietate în procesul de pri- numai pe bazã de proces-verbal;
vatizare a societãþilor comercialeÒ, de pe contramarcã, se
d) predã secretariatelor judeþene, în urma efectuãrii opereferã la acele persoane care au utilizat întregul carnet cu raþiunilor menþionate la lit. a) ºi b) din prezentul articol, pe
certificate de proprietate ºi nu la utilizarea parþialã a aces- bazã de proces-verbal, pânã la data de 25 iulie 1995 inclutuia. În acest din urmã caz, potrivit Legii nr. 55/1995, per- siv, urmãtoarele documente editate:
soanele care au utilizat parþial carnetul cu certificate de
Ñ listele nominale menþionate la art. 5 din prezentele
proprietate au dreptul sã primeascã cuponul nominativ de pri- norme metodologice. Având în vedere prevederile art. 2
vatizare.
alin. (3) din Legea nr. 55/1995, rubrica ,,ObservaþiiÒ din lisArt. 7. Ñ În scopul întocmirii listelor menþionate la art. 5 tele nominale corespunzãtoare persoanelor care au utilizat
din prezentele norme metodologice ºi în vederea imprimãrii întregul carnet cu certificate de proprietate urmeazã sã concupoanelor nominative de privatizare, pânã la data de þinã menþiunea ,,A folosit carnetul cu certificate de proprie12 iulie 1995 inclusiv, inspectoratele judeþene de poliþie ale
tate la societatea comercialã (cod fiscal), F.P.P. I, II, III, IV
Ministerului de Interne elaboreazã fiºierele cu datele de identificare a cetãþenilor care au dreptul sã primeascã cupoane sau V, dupã cazÒ;
Ñ listele nominale cu datele de identificare a cetãþenilor
nominative de privatizare. În cursul zilei de 13 iulie 1995,
care
au decedat dupã data de 31 decembrie 1990, care au
institutele ºi societãþile de servicii informatice avizate de cãtre
fost
îndreptãþiþi
sã primeascã carnete cu certificate de proComisia Naþionalã de Informaticã, în baza delegaþiilor eliberate de cãtre secretariatele judeþene, preiau suporturile mag- prietate în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1991 ºi
netice cu datele respective de la inspectoratele judeþene de nu sunt cuprinºi în listele nominale menþionate la art. 5 din
poliþie. Cu ocazia predãrii-primirii datelor, între inspectoratele prezentele norme metodologice. Modelul acestor liste este
de poliþie judeþene ºi institutele ºi societãþile abilitate se prevãzut în anexa A la prezentele norme metodologice;
Ñ lista cetãþenilor care au schimbat întregul carnet cu
încheie procese-verbale de predare-primire, în care se consemneazã în mod expres ca datele furnizate sã fie utilizate certificate de proprietate contra acþiuni în procesul de pristrict în vederea aplicãrii prevederilor Legii nr. 55/1995. vatizare, conform modelului prevãzut în anexa B la prezenArt. 8. Ñ (1) În vederea aplicãrii prevederilor art. 2 tele norme metodologice, pentru persoanele care se
alin. (3) din Legea nr. 55/1995, societãþile comerciale la care încadreazã în dispoziþiile art. 2 alin. (3) din Legea
s-au schimbat carnete cu certificate de proprietate contra nr. 55/1995, dar care, din cauze obiective, nu se regãsesc
acþiuni, pânã la data intrãrii în vigoare a acestei legi, sunt pe listele nominale.
obligate, în conformitate cu art. 24 alin. (2) din lege, sã întocArt. 10 Ñ Instituþiile publice ºi agenþii economici implicaþi
meascã ºi sã transmitã Fondurilor Proprietãþii Private lista în procedura de întocmire ºi de editare a listelor ºi de impripersoanelor care au utilizat întregul carnet cu certificate de mare a cupoanelor nominative de privatizare încheie protoproprietate, atât în formã scrisã, cât ºi pe suport magnetic. coale, prin care se stabileºte modul de colaborare între
Atât lista întocmitã conform anexei B la prezentele norme acestea, în vederea aplicãrii prevederilor prezentelor norme
metodologice ºi semnatã de cãtre preºedintele consiliului de metodologice.
administraþie al societãþii comerciale respective, cât ºi fiºierele întocmite în conformitate cu anexa C la prezentele norme
I.c) Distribuirea în teritoriu a listelor nominale ºi a cupoanelor
metodologice sunt transmise instituþiilor menþionate mai sus.
nominative de privatizare
(2) Fiºierele conþinând datele de identificare a persoanelor
care au utilizat întregul carnet cu certificate de proprietate
Art. 11. Ñ Secretariatele judeþene iau mãsuri pentru reparurmeazã a fi centralizate ºi structurate de cãtre Fondurile tizarea listelor menþionate la art. 9 lit. d) din prezentele norme
Proprietãþii Private, respectând modelul prevãzut în anexa C. metodologice, la centrele de distribuire a cupoanelor nomiFondurile Proprietãþii Private transmit aceste fiºiere, pe bazã native de privatizare, cu respectarea strictã a condiþiilor de
de proces-verbal de predare-primire, pânã la data de 12 iulie transport ºi depozitare a acestora, pânã la data de 31 iulie
1995 inclusiv, Agenþiei Naþionale pentru Privatizare, care, în
colaborare cu Centrul de Tehnologie a Informaþiei Financiare 1995 inclusiv.
Art. 12. Ñ (1) Cupoanele nominative de privatizare imprial Ministerului Finanþelor, le centralizeazã pe judeþul de
mate
cu datele de identificare a cetãþenilor îndreptãþiþi sã le
domiciliu al persoanelor care au utilizat întregul carnet cu
certificate de proprietate în procesul de privatizare. Dupã cen- primeascã sunt ridicate de la centrul de imprimare, pe bazã
tralizarea fiºierelor, Agenþia Naþionalã pentru Privatizare le de proces-verbal de predare-primire, de cãtre persoane
transmite, pânã la data de 15 iulie 1995 inclusiv, institute- împuternicite în acest scop de cãtre secretariatul judeþean.
(2) Secretariatele judeþene au obligaþia sã asigure reparlor ºi societãþilor de servicii informatice avizate de cãtre
tizarea
cupoanelor nominative de privatizare fiecãrui centru
Comisia Naþionalã de Informaticã.
Art. 9. Ñ În conformitate cu prevederile prezentelor de distribuire, pânã la data de 31 iulie 1995 inclusiv, cu resnorme metodologice, Comisia Naþionalã de Informaticã, prin pectarea mãsurilor de securitate menþionate la art. 3
institutele ºi societãþile de servicii informatice avizate, are alin. (3) din hotãrârea de aprobare a prezentelor norme
urmãtoarele atribuþii principale:
metodologice.
a) elaboreazã, pe baza documentelor primite de la secretariatele judeþene, un fiºier care conþine situaþia arondãrii strã- I.d) Instruirea membrilor centrelor de distribuire ºi organizarea
zilor (satelor) la centrele de distribuire;
informãrii cetãþenilor
b) identificã ºi evidenþiazã persoanele care au utilizat întreArt. 13. Ñ (1) Secretariatele judeþene organizeazã instrugul carnet cu certificate de proprietate în procesul de privatizare, prin compararea bazei de date primite de la Agenþia irea personalului centrelor de distribuire în vederea aplicãrii
Naþionalã pentru Privatizare cu cea primitã de la inspecto- corespunzãtoare a dispoziþiilor prezentelor norme metodoloCompression
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Art. 18. Ñ (1) La prezentarea cetãþenilor, distribuitorul verificã valabilitatea actului de identitate ºi, pe baza acestuia,
dacã solicitanþii se încadreazã în prevederile Legii nr. 55/1995,
elibereazã cuponul nominativ de privatizare, în conformitate
cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(2) Cetãþeanul semneazã de primire, atât pe marcã, cât
ºi pe contramarca cuponului nominativ de privatizare. Marca
cuponului se înmâneazã cetãþeanului îndreptãþit, potrivit dispoziþiilor prezentelor norme metodologice, iar contramarca
constituie dovada eliberãrii cuponului nominativ de privatizare
ºi se pãstreazã la centrul de distribuire.
Art. 19. Ñ (1) Personalul centrelor de distribuire desemnat sã distribuie cupoane nominative de privatizare are
urmãtoarele atribuþii principale:
a) verificã dacã cetãþenii care se prezintã la ghiºeul de
distribuire în vederea ridicãrii cuponului nominativ de privatizare se încadreazã în condiþiile prevãzute de lege (vârstã,
domiciliu), precum ºi valabilitatea actelor de identitate prezentate de aceºtia;
b) completeazã, în cazurile speciale (militari în termen,
persoane aflate în detenþie, succesori legali ai persoanelor
îndreptãþite sã primeascã cuponul nominativ de privatizare
etc.), rubrica ,,ObservaþiiÒ din Lista nominalã a cetãþenilor care
au dreptul sã primeascã cupoane nominative de privatizare,
cu datele de identificare a persoanelor împuternicite sã
ridice cupoanele respective ºi denumirea actului în baza
cãruia se face eliberarea cuponului;
c) completeazã rubrica ,,Data eliberãriiÒ ºi semneazã la
rubrica ,,Reprezentant emitentÒ, de pe contramarca cuponului nominativ de privatizare;
d) gestioneazã ºi îndosariazã actele în baza cãrora elibereazã cupoane nominative de privatizare în cazurile speciale menþionate la art. 21 alin. (1) din prezentele norme
metodologice;
e) gestioneazã, pe toatã durata acþiunii, cupoanele nominative de privatizare repartizate în vederea distribuirii cãtre
cetãþenii îndreptãþiþi, precum ºi marca cupoanelor distribuite
ºi a celor anulate;
f) exercitã orice alte atribuþii stabilite prin prezentele
norme metodologice.
Art. 20. Ñ (1) Distribuitorul are obligaþia de a completa
datele de identificare a cetãþenilor îndreptãþiþi sã primeascã
cupoane nominative de privatizare în Lista suplimentarã a
cetãþenilor care au dreptul sã primeascã cupoane nominative de privatizare, în conformitate cu modelul prevãzut în
anexa D la prezentele norme metodologice, citeþ ºi cu
majuscule, în urmãtoarele cazuri:
a) au fost omiºi din listele nominale ºi fac dovada arondãrii la centrul de distribuire respectiv, prin domiciliu, pe baza
actului de identitate sau, dupã caz, a procurii;
b) au fost trecuþi în listele nominale, respectiv pe cupoanele nominative de privatizare, cu date personale în neconcordanþã flagrantã cu datele din documentul prezentat (act
de identitate, procurã, act de deces); neconcordanþele flagrante constau în tipãrirea cu greºeli a unuia dintre urmãtoarele elemente de identificare: numele, prenumele, data
naºterii, locul naºterii, adresa, seria sau numãrul actului de
identitate ori, dupã caz, numãrul actului de deces;
c) au decedat ºi sunt omiºi din listele nominale de la cenCAPITOLUL II
trele sau ghiºeele speciale de distribuire, succesorii legali ai
acestora urmând sã beneficieze, în conformitate cu dispoziþiile
Distribuirea cãtre cetãþenii îndreptãþiþi a cupoanelor
art. 2 alin. (2) din Legea nr. 55/1995, de dreptul de a ridica
nominative de privatizare
cuponul nominativ de privatizare, cu respectarea prevederilor
Art. 17. Ñ (1) Cuponul nominativ de privatizare se dis- art. 17, art. 18 ºi art. 21 lit. e) din prezentele norme metodologice.
tribuire numai pe baza actului de identitate. Prin act de iden(2) În cazul menþionat la alineatul anterior lit. b), în faþa
titate se înþelege buletinul sau adeverinþa de identitate.
solicitantului, distribuitorul procedeazã la bararea cuponului
(2) Actele de identitate sunt valabile dacã: termenul de nominativ de privatizare în cauzã ºi la înscrierea pe acesta
valabilitate înscris în conþinutul lor nu este expirat, nu pre- a cuvântului ,,AnulatÒ, urmând a se proceda ulterior la elizintã ºtersãturi, adãugãri, modificãri sau deteriorãri care sã berarea unui nou cupon nominativ de privatizare cu datele
creeze suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, iar de identificare corect imprimate, precum ºi la înscrierea
fizionomia persoanei corespunde cu fotografia. Paºaportul nu menþiunii ,,NÒ (neconcordanþã) la rubrica ,,ObservaþiiÒ din lista
Compression
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nominalã.
poate fi utilizat la ridicarea
cuponului nominativ
de privatizare.
(2) În cazul în care instituþiile publice ºi agenþii economici în cadrul cãrora funcþioneazã centre de distribuire a
cupoanelor nominative de privatizare utilizeazã personal propriu pentru aceastã acþiune, sarcina instruirii personalului
revine instituþiei în cauzã, care colaboreazã în acest scop
cu secretariatele judeþene.
(3) Secretariatele judeþene desemneazã responsabilii centrelor de distribuire ºi informeazã cetãþenii asupra arondãrii
strãzilor (satelor) la centrele de distribuire, precum ºi asupra programului de lucru al ghiºeelor amenajate în acest
scop. Responsabilii centrelor de distribuire au urmãtoarele atribuþii:
a) gestioneazã cupoanele nominative de privatizare ºi
documentele aferente distribuirii acestora pe toatã durata
acþiunii de distribuire;
b) rãspund de modul de soluþionare a eventualelor contestaþii;
c) sunt rãspunzãtori de raportarea datelor statistice ºi informative solicitate de instituþiile publice ºi agenþii economici
implicaþi în acþiunea de distribuire a cupoanelor nominative
de privatizare;
d) exercitã orice alte atribuþii stabilite prin prezentele norme
metodologice;
(4) Instruirea personalului implicat în acþiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare se face pânã
la data de 20 iulie 1995 inclusiv.
Art. 14. Ñ La sediile centrelor de distribuire se vor afiºa,
prin grija responsabilului centrului de distribuire respectiv,
pânã la data de 20 iulie 1995 inclusiv, listele cuprinzând strãzile (satele) arondate, programul de lucru, perioada de distribuire, precum ºi actele necesare pentru ridicarea cuponului
nominativ de privatizare, inclusiv cele necesare în cazurile
prevãzute la art. 17, art. 18, precum ºi în cazurile speciale
menþionate la art. 21 din prezentele norme metodologice.
Art. 15. Ñ Secretariatele judeþene iau mãsuri de afiºare,
în fiecare localitate, a informaþiilor privind:
Ñ data începerii ºi data încheierii acþiunii de distribuire
a cupoanelor nominative de privatizare, precum ºi locul de
unde pot fi ridicate acestea;
Ñ arondarea strãzilor (satelor) la centrele de distribuire;
Ñ orarul de funcþionare a centrelor de distribuire, inclusiv cel al centrelor de distribuire speciale, menþionate la art. 1
alin. (3) din prezentele norme metodologice;
Ñ programul de lucru al centrelor mobile;
Ñ actele necesare ridicãrii cupoanelor nominative de privatizare de cãtre cetãþenii îndreptãþiþi, inclusiv cele necesare
în cazurile menþionate la art. 17, art. 18, precum ºi în cazurile speciale menþionate la art. 21 din prezentele norme metodologice;
Ñ alte informaþii necesare bunei desfãºurãri a acestei
acþiuni de distribuire.
Art. 16. Ñ Pentru informarea populaþiei, secretariatele
judeþene asigurã tipãrirea ºi difuzarea imprimatelor publicitare ce cuprind instrucþiunile, privind utilizarea cupoanelor
nominative de privatizare prevãzute în anexa E la prezentele norme metodologice.
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(3) În cazurile menþionate la alin. (1) din prezentul arti- cupoane nominative de privatizare, cuponul poate fi ridicat
col, datele din lista suplimentarã a cetãþenilor care au drep- de un membru al familiei sau de o altã persoanã agreatã
tul sã primeascã cupoane nominative de privatizare, de acestea, pe baza unei procuri speciale. Procura specialã
confirmate prin semnãtura distribuitorului respectiv, sunt pre- se completeazã în conformitate cu anexa I sau J, dupã caz,
luate de cãtre secretariatele judeþene în maximum o sãptã- la prezentele norme metodologice, ºi se certificã de cãtre
mânã, care le înainteazã institutelor ºi societãþilor de servicii persoanele juridice în interesul cãrora este efectuatã deplainformatice. Aceste institute ºi societãþi transmit, pe suport sarea în strãinãtate, de reprezentanþele diplomatice româneºti,
magnetic, datele respective, centrului de imprimare ºi, toto- de comandantul navei româneºti, sau este autentificatã de
datã, editeazã listele cu datele primite de la secretariatele notariat;
judeþene. Dupã imprimarea datelor de identificare a titularilor
h) pentru cetãþenii care nu se pot prezenta, din diverse
pe cupoanele nominative de privatizare, acestea se ridicã de motive, la centrele de distribuire unde sunt arondaþi pentru
cãtre reprezentantul secretariatului judeþean respectiv, urmând a ridica cuponul nominativ de privatizare (invalizi, bãtrâni, hana fi repartizate împreunã cu listele aferente editate centrelor dicapaþi, greu transportabili etc. Ñ internaþi în cãmine sau
de distribuire în cauzã.
alte unitãþi similare), acesta poate fi ridicat de o terþã perArt. 21. Ñ (1) Se pot elibera cupoane nominative de pri- soanã, pe baza unei procuri speciale, completatã în conforvatizare ºi în urmãtoarele cazuri speciale:
mitate cu anexa H la prezentele norme metodologice,
a) pentru familiile cu mai mulþi membri îndreptãþiþi sã pri- certificatã de directorul cãminului-spital de bãtrâni, de inspecmeascã cupoane nominative de privatizare ºi care au ace- toratele de stat teritoriale pentru handicapaþi, de Secretariatul
laºi domiciliu, cupoanele pot fi ridicate de un singur membru de Stat pentru Culte etc., dupã caz;
major al familiei care prezintã procuri speciale, în conformii) pentru persoanele greu transportabile, care nu sunt intertate cu prevederile anexei F la prezentele norme metodolo- nate în cãmine sau alte unitãþi similare, îndreptãþite sã prigice, precum ºi copii dupã actele de identitate a celor care meascã cupoane nominative de privatizare, acesta poate fi
l-au împuternicit sã ridice cupoanele;
ridicat de un terþ, pe baza unei copii de pe actul de idenb) pentru persoanele care nu pot semna din diverse titate al persoanei îndreptãþite, precum ºi a unei procuri comcauze, centrul de distribuire elibereazã cuponul nominativ de pletate în conformitate cu prevederile anexei F;
privatizare prin încheierea unui proces-verbal, completat conj) pentru persoanele care ºi-au schimbat numele, domiform anexei G la prezentele norme metodologice, semnat de ciliul sau actul de identitate, se pot elibera cupoanele nomiresponsabilul centrului de distribuire ºi, dupã caz, de per- native de privatizare imprimate cu datele anterioare schimbãrii,
soana însoþitoare, în care se specificã în mod expres eli- astfel:
berarea acestuia fãrã semnãturã de primire. La rubrica
Ñ pentru cei care ºi-au schimbat numele, pe baza copiei
,,ObservaþiiÒ din lista nominalã se consemneazã ,,Eliberat cu de pe actul ce dovedeºte aceastã schimbare (certificat de
proces-verbal nr._____Ò;
cãsãtorie, hotãrâre judecãtoreascã etc.);
c) pentru persoanele aflate în detenþie, cupoanele nomiÑ pentru cei care ºi-au schimbat domiciliul, pe baza copiei
native de privatizare pot fi ridicate de un membru al fami- actului de identitate din care sã rezulte vechiul ºi noul domiliei sau de o altã persoanã agreatã de acestea, pe baza ciliu;
unei procuri speciale, certificatã de cãtre comandantul locuÑ pentru cei care ºi-au schimbat actul de identitate, pe
lui de detenþie. Procura specialã se completeazã în confor- baza verificãrii codului numeric personal.
mitate cu anexa H la prezentele norme metodologice;
(2) În cazurile speciale menþionate la alin. (1) al acestui
d) pentru militarii în termen, cupoanele nominative de pri- articol, la rubrica ,,ObservaþiiÒ din lista nominalã se menþiovatizare pot fi ridicate de un membru al familiei sau de o neazã tipul actului pe baza cãruia s-a efectuat distribuirea
altã persoanã agreatã de aceºtia, pe baza unei procuri spe- cuponului nominativ de privatizare (procurã, act de deces,
ciale, certificatã de cãtre comandantul unitãþii militare. Procura act de instituire a curatelei sau tutelei etc.), precum ºi datele
specialã se completeazã în conformitate cu anexa H la pre- de identificare (numele, prenumele, seria ºi numãrul buletizentele norme metodologice;
nului sau adeverinþei de identitate) a persoanei împuternicite
e) pentru persoanele care îndeplineau condiþiile prevãzute sã ridice cuponul nominativ de privatizare.
de Legea nr. 58/1991 pentru a primi carnete cu certificate
(3) Eliberarea cupoanelor nominative de privatizare în
de proprietate ºi care au decedat dupã data de 31 decem- cazurile menþionate la alin. (1) al acestui articol se poate
brie 1990, cupoanele nominative de privatizare se elibereazã solicita de cãtre persoanele împuternicite de cãtre cetãþenii
de la centrul sau ghiºeul special de distribuire sau, dupã îndreptãþiþi sã primeascã cupoane nominative de privatizare,
caz, de la centrul de distribuire unde este arondat ultimul numai de la centrul de distribuire la care titularii cuponului
domiciliu al persoanei decedate, succesorilor legali ai aces- sunt arondaþi cu domiciliul.
tora. Aceºtia trebuie sã prezinte certificatul de deces ºi, dupã
(4) Procurile, procesele-verbale, copiile de pe actele de
caz, actul notarial din care sã rezulte calitatea de succesor identificare, de pe actele care dovedesc instituirea curatelei
legal, în cazul succesiunii deschise, sau certificatul de moº- sau a tutelei etc., necesare eliberãrii cuponului nominativ de
tenitor, în cazul încheierii succesiunii, în original ºi în copie. privatizare în cazurile speciale menþionate la alin. (1) lit. a)Ðj)
Dacã sunt mai mulþi succesori legali, este necesarã o împu- al acestui articol, se îndosariazã ºi constituie anexe la listernicire legalizatã din partea celorlalþi succesori legali, atât tele nominale sau la cele suplimentare. Pe fiecare din actele
în copie cât ºi în original. Actele în original se înapoiazã menþionate mai sus se completeazã numãrul poziþiei ºi
succesorului legal, iar copiile de pe aceste acte se anexeazã numãrul paginii din lista nominalã corespunzãtoare persoanei
la lista nominalã;
îndreptãþite sã primeascã cuponul nominativ de privatizare.
f) pentru minorii succesori, asupra cãrora este instituitã
curatela sau tutela, cuponul nominativ de privatizare poate
CAPITOLUL III
fi ridicat de cãtre curator sau tutore prin prezentarea actuControlul preventiv, raportãrile privitoare la distribuire
lui autentic care dovedeºte instituirea curatelei sau a tuteºi controlul postdistribuire
lei, precum ºi o copie de pe acest act, care se anexeazã
Art. 22. Ñ (1) Agenþia Naþionalã pentru Privatizare conla lista nominalã;
g) pentru persoanele care, în perioada acþiunii de distri- troleazã modul cum sunt respectate prevederile Legii nr.
buire, sunt plecate din þarã (în interes de serviciu, cãlãtorii 55/1995 ºi este abilitatã sã aplice sancþiuni persoanelor fizice
turistice, de studii sau de afaceri, personal îmbarcat pe nave, sau, dupã caz, persoanelor juridice, în conformitate cu disaeronave etc., pe o perioadã mai mare de 30 de zile) ºi poziþiile art. 10 din legea mai sus menþionatã ºi ale preCompression
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(2) Instituþiile publice ºi agenþii economici implicaþi în
acþiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare
sunt obligaþi:
Ñ sã rãspundã solicitãrilor Agenþiei Naþionale pentru
Privatizare referitoare la acþiunea de distribuire în termen de
cel mult 5 zile de la data înregistrãrii cererii;
Ñ sã punã la dispoziþia reprezentanþilor împuterniciþi ai
Agenþiei Naþionale pentru Privatizare documentele ºi informaþiile necesare pentru efectuarea controlului.
(3) Secretariatele judeþene controleazã modul cum sunt
respectate prevederile prezentelor norme metodologice de
cãtre personalul recrutat pentru aceastã acþiune.
Art. 23. Ñ (1) Controlul ulterior distribuirii cupoanelor
nominative de privatizare se efectueazã de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Privatizare, în colaborare cu Ministerul de
Interne, ºi se finalizeazã în termen de 120 de zile de la data
încheierii acþiunii de distribuire. Modul de colaborare se
stabileºte prin încheierea unui protocol între cele douã instituþii implicate.
(2) Acest control vizeazã, în special, depistarea situaþiilor de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare unor
persoane care, conform Legii nr. 55/1995, nu au avut dreptul sã le ridice.
Art. 24. Ñ Secretariatele judeþene au, în domeniul raportãrilor privitoare la distribuirea cupoanelor nominative de privatizare, urmãtoarele atribuþii:
a) centralizeazã, de la centrele de distribuire, datele statistice referitoare la acþiunea de distribuire ºi raporteazã sãptãmânal, în fiecare zi de luni, prin telefax, Agenþiei Naþionale
pentru Privatizare, numãrul total de cupoane nominative de
privatizare distribuite de la începerea acþiunii. Aceastã situaþie se întocmeºte pe total judeþ, pe total mediu urban, pe
total mediu rural, cu precizarea a minimum 4 localitãþi (mediu
urban ºi, dupã caz, mediu rural) în care se înregistreazã
minime ºi maxime de distribuire a cupoanelor nominative de
privatizare;
b) centralizeazã, de la centrele de distribuire, ºi raporteazã, în termen de 10 zile de la încheierea acþiunii de distribuire, prin telefax, Agenþiei Naþionale pentru Privatizare,
datele finale privind acþiunea de distribuire. Raportul final se
va referi, în principal, la: numãrul total de cupoane nominative de privatizare eliberate pe parcursul acþiunii, pe total
judeþ, pe total mediu urban, pe total mediu rural, inclusiv procentul acestora din numãrul total stabilit prin listele nominale,
o estimare a cauzelor neridicãrii cupoanelor nominative de
privatizare de cãtre cetãþenii îndreptãþiþi, eventualele situaþii
deosebite apãrute în timpul distribuirii;
c) exercitã orice alte atribuþii ce le revin din prezentele
norme metodologice.

d) pierderea actelor justificative sau a formularelor
speciale, prevãzute a fi anexate la listele nominale, de cãtre
personalul implicat în acþiunea de distribuire;
e) pierderea cupoanelor nominative de privatizare de
cãtre personalul implicat în acþiunea de distribuire.
Art. 26. Ñ Contravenþiile prevãzute la art. 25 din prezentele norme metodologice se sancþioneazã dupã cum
urmeazã:
a) cele de la lit. a), cu amendã de la 250.000 lei la
500.000 lei;
b) cele de la lit. c) ºi d), cu amendã de 1.000.000 lei;
c) cele prevãzute la lit. b) ºi e), cu amendã de la 800.000
lei la 1.000.000 lei.
Art. 27. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre personalul împuternicit al prefecturilor judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti ºi a sectorului
agricol Ilfov, ºi al Agenþiei Naþionale pentru Privatizare.
Art. 28. Ñ Contravenþiilor prevãzute la art. 25 din prezentele norme metodologice le sunt aplicabile prevederile
Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale

Art. 29. Ñ În cazurile de forþã majorã, constatate de cãtre
secretariatele judeþene, care au condus la distrugerea listelor nominale cu cetãþenii îndreptãþiþi sã primeascã cupoane
nominative de privatizare sau a cupoanelor nominative de
privatizare, cât ºi în cazurile menþionate la art. 25 lit. c), d)
ºi e) din prezentele norme metodologice, se va proceda la
anularea distribuirii efectuate pânã la acea datã, inclusiv a
cupoanelor eliberate, ºi la reluarea acþiunii, cu publicitatea
de rigoare, concomitent cu anunþarea persoanelor îndreptãþite,
prin scrisori cu confirmare de primire.
Art. 30. Ñ Cupoanele nominative de privatizare sustrase
în timpul acþiunii de distribuire, cele eliberate cetãþenilor
neîndreptãþiþi sã le primeascã, cele rãmase nedistribuite, precum ºi cele menþionate la art. 20 alin. (2) din prezentele
norme metodologice urmeazã a fi anulate de cãtre emitent.
Art. 31. Ñ Cetãþenii pot depune contestaþii privitoare la
acþiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare la secretariatele judeþene, care au obligaþia de a analiza ºi a comunica modul de soluþionare în termen de cel
mult 5 zile de la data înregistrãrii contestaþiilor.
Art. 32. Ñ Pentru centrele de distribuire care funcþioneazã
în cadrul Regiei Autonome ,,Poºta RomânãÒ, detalierea procedurii de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare
se va face de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Privatizare,
împreunã cu conducerea regiei autonome, aceasta din urmã
CAPITOLUL IV
având obligaþia de a transmite organelor din subordine norSancþiuni
mele metodologice în cauzã ºi de a urmãri aplicarea uniArt. 25. Ñ Constituie contravenþii la prezentele norme tarã a acestora de cãtre toate unitãþile din teritoriu. În acest
metodologice urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârºite în caz, obligaþia organizãrii centrelor de distribuire ºi a instruiastfel de condiþii încât, potrivit legii penale, sã constituie infrac- rii personalului revine Regiei Autonome ,,Poºta RomânãÒ.
Sumele cuvenite pentru acþiunea de distribuire a cupoaneþiuni:
a) nerespectarea prevederilor art. 14 din prezentele norme lor nominative de privatizare se stabilesc pe bazã de contract între Agenþia Naþionalã pentru Privatizare ºi Regia
metodologice privind informarea cetãþenilor;
b) eliberarea cupoanelor nominative de privatizare altor Autonomã ,,Poºta RomânãÒ ºi se vireazã centralizat acesteia
persoane decât titularilor acestora, fãrã actele justificative din urmã, defalcarea pe unitãþile din subordine urmând a se
cerute conform prevederilor art. 17, art. 18 ºi art. 21 din pre- face de cãtre regia autonomã în cauzã. În cazul în care centrele de distribuire se organizeazã de cãtre prefecturi, sumele
zentele norme metodologice;
c) pierderea listelor nominale sau a celor suplimentare de cuvenite se vireazã acestora, care, la rândul lor, le vireazã
cãtre personalul implicat în acþiunea de distribuire a cupoa- în contul instituþiilor în cadrul cãrora funcþioneazã centrele
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Art. 33. Ñ Pentru întocmirea ºi tipãrirea listelor, Agenþia
Naþionalã pentru Privatizare încheie contracte cu Direcþia evidenþei populaþiei din cadrul Inspectoratului General al Poliþiei
ºi cu Comisia Naþionalã de Informaticã. Sumele cuvenite pentru prestarea ºi executarea serviciilor sau a lucrãrilor, dupã
caz, se varsã în contul instituþiilor cu care se încheie contractul ºi numai pe baza confirmãrii de cãtre beneficiar a
recepþiei lucrãrii (serviciului), în condiþiile de calitate ºi la
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termenele prevãzute în contract sau în protocoale, dupã caz.
Defalcarea pe unitãþile teritoriale se face de cãtre instituþiile
prestatoare mai sus menþionate.
Art. 34. Ñ Secretariatele judeþene pot decide, dupã caz,
restrângerea numãrului centrelor de distribuire.
Art. 35. Ñ Anexele AÐJ constituie parte integrantã a
prezentelor norme metodologice.

ANEXA A

JUDEÞUL .............................................................
LOCALITATEA .....................................................
(municipiu, oraº, comunã)

CENTRUL DE DISTRIBUIRE ..............................
STRADA ..............................................................
(satul)

LISTA NOMINALÃ

a cetãþenilor care au dreptul sã primeascã cupoane nominative de privatizare

Nr.
crt.

0

Numele,
iniþiala tatãlui
ºi prenumele
1

Data naºterii
ziua, luna, anul

2

3

4

Actul de identitate
Locul naºterii
Domiciliul stabil sau actul de deces, Codul Observaþii
numeric
localitatea, judeþul nr., bl., sc., ap., sectorul
dupã caz
personal
seria
nr.
5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

NOTÃ:

Rubrica 15 se completeazã, dupã caz, în momentul eliberãrii cuponului nominativ de privatizare, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind distribuirea cupoanelor nominative
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by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
de privatizare.

Only

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 158
ANEXA B

F.P.P. ...................................................................

Societatea Comercialã ................................
Codul fiscal ..................................................
Localitatea ....................................................
Data semnãrii contractului
de vânzare-cumpãrare acþiuni ....................
LISTA

cetãþenilor care au schimbat întregul carnet cu certificate de proprietate
contra acþiuni în procesul de privatizare

Nr.
crt.

Numele,
iniþiala tatãlui ºi
prenumele

1

Data ºi locul naºterii
ziua, luna, anul
localitatea, judeþul

2

5

6

7

8

Actul de identitate
seria
nr.

9

10

Judeþul ºi
localitatea
de domiciliu
jud., loc.

Domiciliul stabil
str. nr., bl., sc., ap.

11

12

13 14 15

16

17

18

NOTÃ:

Conform Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, ,,Societãþile comerciale
care s-au privatizat pânã la data intrãrii în vigoare a legii sunt obligate sã comunice Fondurilor
Proprietãþii Private în termen de 15 zile lista persoanelor care au utilizat carnete cu certificate de
proprietateÉÒ.
Nerespectarea prevederilor acestui articol constituie contravenþie la Legea nr. 55/1995, dacã
nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii încât, potrivit legii penale, constituie infracþiune ºi se sancþioneazã cu amendã de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.

ANEXA C

F.P.P. ............................................ (C Ð

5)
Societatea Comercialã ................ (C Ð 75)
Codul fiscal ................................. (N Ð 10)
Localitatea ................................... (C Ð 30)
Numãrul contractului de vânzare-cumpãrare
acþiuni ºi data semnãrii acestuia:
Numãrul .......... Anul .......... Luna ......... Ziua ..........
(N Ð 6)

(N Ð 2)

(N Ð 2)

(N Ð 2)

LISTA

cetãþenilor care au schimbat întregul carnet cu certificate de proprietate
contra acþiuni în procesul de privatizare

Nr.

Numele

Prenumele

crt.

Prenumele

Locul ºi data naºterii

Actul de identitate

Domiciliul stabil

tatãlui

judeþ cod*) localitate an lunã zi

serie nr.

tip**) str. nr. bloc sc. ap. sector

Judeþul ºi localitatea de domiciliu
judeþ

cod*)

tip***) localitate

N

C

C

C

C

N

C

N

N

N

C

N

C

C

C

C

C

N

N

C

N

C

Caaa

4

45

45

15

15

2

30

3

2

2

2

6

5

27

5

5

2

3

2

15

2

5

30000

NOTÃ:

***) Ñ reprezintã codul judeþului.
***) Ñ reprezintã tipul strãzii (intrare, alee, stradã, bulevard, piaþã).
Compression
CVISION
PdfCompressor.
For
***) by
Ñ reprezintã
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localitãþii (sat, comunã,
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ANEXA D

JUDEÞUL .............................................................
LOCALITATEA .....................................................
(municipiu, oraº, comunã)

CENTRUL DE DISTRIBUIRE ..............................
STRADA*) ..............................................................
(satul)

LISTA SUPLIMENTARÃ

a cetãþenilor care au dreptul sã primeascã cupoane nominative de privatizare

Nr.
crt.
0

Numele,
iniþiala tatãlui
ºi prenumele
1

Data naºterii
ziua, luna, anul
2

3

4

Locul naºterii
Domiciliul stabil
localitatea, judeþul nr., bl., sc., ap., sectorul
5

6

7

8

9

10

Actul de identitate
sau actul de deces,
dupã caz
seria nr.

11

12

13

Observaþii

14

NOTÃ:

*) Se completeazã de cãtre distribuitor.

ANEXA E
INSTRUCÞIUNI

privind utilizarea cuponului nominativ de privatizare
Cuponul nominativ de privatizare este un titlu de valoare, emis în temeiul Legii nr. 55/1995
pentru accelerarea procesului de privatizare, care, la fel ca ºi carnetul cu certificate de proprietate,
poate fi folosit în cadrul Programului de privatizare în masã în scopul schimbului contra acþiuni.
Cuponul nominativ de privatizare poate fi utilizat numai de cãtre titular sau de cãtre succesorii legali ai acestuia.
Fiecare posesor al cuponului nominativ de privatizare poate deveni acþionar la o singurã societate comercialã, dacã îºi exprimã, pânã la data de 31 decembrie 1995 inclusiv, opþiunea.
Depunerea cuponului nominativ de privatizare la societatea comercialã aleasã se va face în
urma consultãrii listei societãþilor comerciale incluse în Programul de privatizare în masã.
Cetãþeanul care nu a formulat opþiuni privind schimbarea carnetelor cu certificate de proprietate ºi/sau a cuponului nominativ de privatizare în acþiuni la societãþile comerciale incluse în Programul de privatizare în masã poate depune aceste titluri de valoare la Fondurile Proprietãþii Private,
pânã la data de 31 martie 1996 inclusiv, devenind astfel acþionar la aceste societãþi de investiþii.

ATENÞIE!
CERTIFICATELE DE PROPRIETATE, PRECUM ªI CUPOANELE NOMINATIVE DE PRIVATIZARE
NEUTILIZATE PÂNÃ LA DATA DE 31 MARTIE 1996 INCLUSIV ÎªI PIERD VALABILITATEA.
VÂNZAREA CUPOANELOR NOMINATIVE DE PRIVATIZARE NU ESTE AUTORIZATÃ.

Recomandãri
Pãstraþi cu grijã cuponul nominativ de privatizare! În cazul pierderii, deteriorãrii sau furtului,

Compression
PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
nu se by
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elibereazã unTechnologies’
alt cupon.
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ANEXA F

Judeþul ...............................................
Centrul de distribuire nr. ..................
Localitatea .........................................
Nr. pag. ....../nr. poz. ........ din listã
Seria ºi nr. cuponului
nominativ de privatizare ...................
Data ...................................................

PROCURÃ SPECIALÃ

Subsemnatul(a)..........................................................................................................., nãscut(ã)
(numele, iniþiala tatãlui ºi prenumele)

la data de ...................................................................... în localitatea ................................................,
(ziua, luna, anul)

judeþul ..................................................., domiciliat(ã) în .......................................................................,
(adresa completã)

având B.I. seria ..................... nr .............................., eliberat de ...................... la data de ....................,
împuternicesc pe domnul (doamna) ........................................................................... pentru a ridica de
la centrul de distribuire cuponul nominativ de privatizare ce mi se cuvine.

Data
..................................

Semnãtura titularului,
..................................................

Împuternicitul(a) ...................................................................................., domiciliat(ã) în ...............
(numele ºi prenumele)

....................................................................................., legitimat(ã) cu B.I. seria ............ nr. ..................,
(adresa completã)

eliberat la data de ..........................................................., certific pe propria rãspundere ºi semnez în
faþa membrului centrului de distribuire de exactitatea conþinutului acestei procuri speciale, cunoscând dispoziþiile art. 290 ºi 292 din Codul penal privind falsul acestei procuri.

Data
..................................

Semnãtura împuternicitului,
..................................................

NOTÃ:

La prezenta procurã se anexeazã ºi copia de pe actul de identitate al persoanei îndreptãþite

Compression
by CVISION
Technologies’
PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
sã primeascã
cuponul nominativ
de privatizare.
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ANEXA G

Judeþul ........................................................
Centrul de distribuire nr. ...........................
Localitatea ...................................................
Nr. pag. ........../nr. poz. .............. din listã
Seria ºi nr. cuponului
nominativ de privatizare .............................
Data ............................................................

PROCES-VERBAL

Subsemnaþii ................................................., membri ai centrului de distribuire, am procedat la
eliberarea cuponului nominativ de privatizare seria ............. nr. ........................... d-lui (d-nei)
........................................, legitimat(ã) cu buletinul (adeverinþa) de identitate seria .......... nr. ...............,
eliberat la data de ................... de cãtre ..................................., cu domiciliul în .......................................,
str. ...................................... nr. ........, blocul ..........., scara .........., ap. ............., sectorul ..........., fãrã
semnãturã de primire, conform prevederilor art. 21 lit. b) din Normele metodologice privind
distribuirea cupoanelor nominative de privatizare.

Au fost de faþã ºi confirmã cele de mai sus urmãtorii martori:

1. ........................................., (B.I.) ......................, (adresa) .................................................
(numele ºi prenumele)

2. ........................................., (B.I.) ......................, (adresa) .................................................
(numele ºi prenumele)

Responsabilul
centrului de distribuire,
.........................................

Membrii
centrului de distribuire,
............................................
............................................

Martori,
...............................
..............................

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXA H

ROMÂNIA

*) 1 ..........................................
*) 2 ............................................
Adresa .....................................
Nr. .................../ .......................

PROCURÃ SPECIALÃ

Subsemnatul (a) ..................................................................., nãscut (ã) la data de..............................
(numele, iniþiala tatãlui ºi prenumele)

(ziua, luna, anul)

........................................................ în localitatea ........................................., judeþul ....................................,
domiciliat (ã) în judeþul ............................, localitatea ............................, str. ............................. nr. .........,
blocul ............, scara ........, etajul ........, apartamentul ........., sectorul ........, având B.I. seria .......
nr. ..................., eliberat de ................... la data de ................, aflat în ............................. *) 3 ..................,
împuternicesc pe domnul (doamna) ........................................., domiciliat (ã) în.....................................,
(numele ºi prenumele)

(adresa completã)

legitimat (ã) cu B.I. **) seria ................. nr. ................................... pentru a ridica de la centrul de
distribuire cuponul nominativ de privatizare ce mi se cuvine.

Data
..............................

Semnãtura titularului,
.....................................................

Datã în faþa mea ºi confirm realitatea din prezenta procurã specialã.

.............. *) 4 ...................

Semnãtura ºi ºtampila,
.....................................................

Data .....................

**) Se completeazã de cãtre instituþia care certificã procura:
1. Ministerul Justiþiei/Ministerul Apãrãrii Naþionale sau Ministerul de Interne/Secretariatul de Stat pentru
Handicapaþi/Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale/Ministerul Sãnãtãþii/Secretariatul de Stat pentru Culte;
2. penitenciar/unitate militarã/cãmin/instituþie de ocrotire socialã/sanatoriu/aºezãmânt de cult;
3. detenþie/serviciu militar în termen/cãmin de handicapaþi/cãmin de bãtrâni/sanatorii de recuperare/aºezãmânt de cult;
4. numele ºi funcþia comandantului sau conducãtorului instituþiei care certificã procura.
**) Se poate completa ºi de cãtre distribuitor în momentul eliberãrii cuponului nominativ de privatizare.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXA I

ROMÂNIA

*) 1 ..........................................
*) 2 ............................................
Adresa .....................................
Nr. .................../ .......................

PROCURÃ SPECIALÃ

Subsemnatul (a) ..................................................................., nãscut (ã) la data de ............................
(numele, iniþiala tatãlui ºi prenumele)

(ziua, luna, anul)

....................................................... în localitatea ......................................, judeþul ...............................,
domiciliat (ã) în România, în ......................................................, legitimat (ã) cu paºaportul..............
(localitatea, adresa completã)

.................................................., eliberat la data de......................, împuternicesc pe domnul (doamna)........
(tipul paºaportului, seria, nr. )

....................................................., domiciliat (ã) în............................................................................,
(numele ºi prenumele)
(adresa completã ºi B.I.**)
...................................... pentru a ridica de la centrul de distribuire cuponul nominativ de privatizare
ce mi se cuvine.

Data
..............................

Semnãtura titularului,
.....................................................

Datã în faþa mea ºi confirm realitatea din prezenta procurã specialã.

*) 3 ...................

Semnãtura ºi ºtampila,
.....................................................

Data .....................

**) Se completeazã de cãtre instituþia care certificã procura:
1. denumirea persoanei juridice unde este înregistratã nava româneascã/denumirea instituþiei publice sau a agentului
economic în interesul cãruia se efectueazã deplasarea în strãinãtate;
2. denumirea navei româneºti/codul fiscal;
3. comandantul navei/conducãtorul instituþiei publice.
**) Datele din actul de indentitate se pot completa ºi de cãtre distribuitor în momentul eliberãrii cuponului nominativ

Compression
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ANEXA J

AMBASADA ROMÂNIEI
CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI la ...............................
Nr. ...................................../ ............................................................

PROCURÃ SPECIALÃ

Subsemnatul (a) ..................................................................., nãscut (ã) la data de...........................
(numele, iniþiala tatãlui ºi prenumele)

(ziua, luna, anul)

..................................................... în localitatea ......................................, judeþul ...............................,
domiciliat (ã) în România, în ......................................................, legitimat (ã) cu paºaportul..............
(localitatea, adresa completã)

................................................, eliberat la data de......................., împuternicesc pe domnul (doamna)........
(tipul paºaportului, seria, nr.)

....................................................., domiciliat (ã) în................................................................................
(numele ºi prenumele)

(adresa completã ºi B.I.)

......................................, pentru a ridica de la centrul de distribuire cuponul nominativ de privatizare
ce mi se cuvine.

Data
..............................

Semnãtura titularului,
.....................................................

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. ....................

Anul .............. luna ............... ziua .......................

În faþa mea, ......................................................................................, s-a prezentat cetãþeanul
(funcþia sau gradul)

român .............................., domiciliat în ...................................., identificat cu paºaportul nr. ....................,
eliberat de .................................... la data de ................................, care a consimþit la autentificarea
prezentului înscris ºi a semnat toate exemplarele sale.

Se autentificã acest înscris.
S-a taxat cu .....................

Semnãtura,
.................................

«
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RECTIFICÃRI

În anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 371 din 5 iunie 1995, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 iunie 1995, se fac urmãtoarele
rectificãri:
Ñ La imobilul din judeþul Bistriþa-Nãsãud, care figureazã la nr. crt. 3, suprafaþa
construitã înscrisã la coloana 3, în loc de 79 mp se va citi 17 mp.
Ñ La acelaºi judeþ, dupã nr. crt. 3 se introduce nr. crt. 4, cu urmãtorul cuprins:

0

1

4. Str. Gheorghe
ªincai nr. 4,
Bistriþa

2

R.A.G.C. Bistriþa

3

79

Nr. crt. 4 ºi 5 devin astfel 5 ºi 6.

«
La Normele Bãncii Naþionale a României nr. 6/1995 privind autorizarea societãþilor bancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27
iunie 1995, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ La punctul 3 litera d) alineatele 5 ºi 6, textul din interiorul celor douã paranteze, în loc de (indiferent de ponderea participaþiei acestora) se va citi (indiferent de
ponderea participaþiei acestuia).
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã
în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
prevãzute de lege, Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
scop zilnic între orele 8,00Ð15,00, iar vinerea, între orele 8,00Ð13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei
nr. 1, sectorul 2.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele ”RodipetÒ, sunt urmãtoarele:
Valoarea abonamentului contractat
în cursul anului 1995
Trim. I
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã
(ROMçNIA HIVATALOS K…ZL…NYE)
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE

Ñ lei Ñ
Trim. IV

Trim. II

Trim. III

12.600

13.860

15.250

16.770

27.600
51.840
9.600
86.400
6.000

27.600
51.840
9.600
86.400
6.600

27.600
51.840
9.600
86.400
7.260

27.600
51.840
9.600
86.400
8.000

13.500

14.850

16.340

17.980

Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în ”Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
urmãtoarele:
Tarif pentru 1995
Ñ lei Ñ
1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,
schimbãri de nume, citaþii emise de
instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
de stat
Ñ acte procedurale ale instanþelor
judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
în învãþãmântul superior
Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
magistraþi
2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind
înfiinþarea societãþilor comerciale
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi
Ñ modificãri de capital social, în temeiul H.G. nr. 26/1992
Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a societãþilor comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale
agenþilor economici, sub formã de text, a
cãror publicare este prevãzutã de lege (somaþii,
convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune, contracte
de societate etc.)
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã

per anunþ

5.000

per anunþ

7.000

per anunþ

12.000

per cuvânt

100

per cuvânt

100

per anunþ
per anunþ
per anunþ

55.000
30.000
6.000

per poziþie

15.000

per paginã
manuscris
per rând
coloanã

39.000

1.900
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
unei concesiuni aprobate de Guvern
per anunþ
9.000
Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
”Monitorul OficialÒ, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.Ñ
S.M.B. sau cu dispoziþie de platã.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 158/1995
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