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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 21/1997
privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 21 din
18 august 1997 privind instituirea sistemului de cupoane
pentru agricultori, emisã în temeiul art. 1 lit. b) din Legea
nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 200 din 20 august 1997, cu urmãtoarele
modificãri ºi completãri:
1. La articolul 1, alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Pentru moºtenitori, persoane fizice prevãzute la alin. 3
lit. a)Ðd), care deþin terenuri agricole în indiviziune, cupoanele se acordã, pentru întreaga suprafaþã, celui care se
prezintã sã le ridice ºi care va prezenta o declaraþie pe
propria rãspundere cã are acordul celorlalþi moºtenitori.Ò
2. La articolul 2, alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Falsificarea listei cu prilejul întocmirii sau modificarea
acesteia prin contrafacere, ori schimbarea numelor se
pedepseºte conform legii.Ò

3. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ Furnizorii care livreazã bunurile ori efectueazã serviciile prevãzute la art. 3 alin. 1 vor încasa contravaloarea acestora prin bãncile comerciale, în termen de
7 zile de la solicitare, în condiþiile stabilite prin convenþii
încheiate cu Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei.
Depãºirea de cãtre bãncile comerciale a termenului prevãzut la alin. 1 se sancþioneazã conform legii.Ò
4. La articolul 8, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Falsificarea cupoanelor pentru agricultori se pedepseºte
conform legii.Ò
Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 21/1997 privind
instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori, cu
modificãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 10 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 10 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

RADU VASILE
Bucureºti, 26 noiembrie 1997.
Nr. 200.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 21/1997 privind instituirea sistemului de
cupoane pentru agricultori
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 25 noiembrie 1997.
Nr. 606.
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1997
pentru obiectivul de investiþii ”Extinderea cãminului-spital de
bolnavi cronici neuropsihici Gura Ocniþei, judeþul DâmboviþaÒ
În temeiul prevederilor art. 30 lit. b) din Legea bugetului de stat pe
anul 1997 nr. 72/1997,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe
salarii pentru judeþul Dâmboviþa, cu suma de 500 milioane lei din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe
anul 1997, pentru finanþarea obiectivului de investiþii ”Extinderea cãminuluispital de bolnavi cronici neuropsihici Gura Ocniþei, judeþul DâmboviþaÒ.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în structura bugetului de stat pe anul 1997.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº

Bucureºti, 21 noiembrie 1997.
Nr. 758.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Societãþii Comerciale ”CET GovoraÒ Ñ S.A. Râmnicu Vâlcea
prin reorganizarea Filialei Electrocentrale Govora
din cadrul Regiei Autonome de Electricitate ”RenelÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã înfiinþarea Societãþii Comerciale

Art. 2. Ñ Societatea Comercialã ”CET GovoraÒ Ñ S.A.

”CET GovoraÒ Ñ S.A. Râmnicu Vâlcea prin reorganizarea

Râmnicu Vâlcea se va organiza ºi va funcþiona în confor-

Filialei Electrocentrale Govora din cadrul Regiei Autonome

mitate cu dispoziþiile legale în vigoare ºi cu statutul prevã-

de Electricitate ”RenelÒ, persoanã juridicã cu capital social

zut în anexa nr. 2.

integral de stat, societate pe acþiuni, cu denumirea, sediul,

Art. 3. Ñ Capitalul social iniþial al societãþii comerciale

obiectul de activitate ºi capitalul social iniþial prevãzute în

nou-înfiinþate se constituie prin preluarea elementelor din

anexa nr. 1.
bilanþul contabil la For
data de
30 iunie 1997,
aferente Filialei
Compression
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Electrocentrale Govora din cadrul Regiei Autonome de
Electricitate ”RenelÒ, care se reorganizeazã.
Capitalul social iniþial este deþinut de stat, iar drepturile
ºi obligaþiile decurgând din calitatea de acþionar se exercitã
de cãtre Fondul Proprietãþii de Stat.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea activului ºi pasivului între
Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ ºi Societatea
Comercialã ”CET GovoraÒ Ñ S.A. Râmnicu Vâlcea se va
face pa bazã de protocol încheiat între pãrþi în termen de
30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ îºi diminueazã
în mod corespunzãtor patrimoniul cu activul preluat de
societatea comercialã nou-înfiinþatã.
Societatea Comercialã ”CET GovoraÒ Ñ S.A. Râmnicu
Vâlcea se substituie Filialei Electrocentrale Govora în toate
drepturile ºi obligaþiile ce decurg din raporturile juridice ale
acesteia cu terþii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanþele
judecãtoreºti. Convenþiile încheiate de Filiala Electrocentrale
Govora, care privesc CET Govora, rãmân valabile.

Art. 5. Ñ Societatea Comercialã ”CET GovoraÒ Ñ S.A.
Râmnicu Vâlcea va continua sã funcþioneze integrat în
Sistemul energetic naþional ºi va respecta disciplina de dispecer, pe baza contractului încheiat cu Regia Autonomã de
Electricitate ”RenelÒ.
Art. 6. Ñ Personalul existent în cadrul Filialei
Electrocentrale Govora la data încheierii protocolului va fi
transferat de la Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ la
societatea comercialã nou-înfiinþatã.
Art. 7. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se modificã anexa nr. 1 ”Lista unitãþilor din componenþa
Regiei Autonome de Electricitate ÇRenelÈ Ñ regie autonomã care se reorganizeazãÒ (lit. A. Filiale electrocentrale,
poziþia 28) la Hotãrârea Guvernului nr. 1.199/1990 privind
înfiinþarea Regiei Autonome de Electricitate ”RenelÒ, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din
26 ianuarie 1991.
Art. 8. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul industriei ºi comerþului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministru de stat, ministrul reformei,
Ulm Spineanu

Bucureºti, 21 noiembrie 1997.
Nr. 759.

ANEXA Nr. 1

Denumirea
societãþii
comerciale

Forma
juridicã

Sediul

1

2

3

Societatea
Comercialã
”CET GovoraÒ
Ñ S.A.
Râmnicu
Vâlcea

Societate
comercialã
pe acþiuni

Râmnicu
Vâlcea,
Str. Uzinei
nr. 2,
judeþul
Vâlcea

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Obiectul de activitate

Capitalul social
patrimoniu net
mijloace fixe
mijloace circulante
(mii lei)

Subunitatea
care se
reorganizeazã

4

5

6

producerea ºi comercializarea
de energie electricã ºi energie
termicã, conform contractelor
încheiate cu regii autonome,
societãþi comerciale sau alte
persoane fizice sau juridice
beneficiare;
efectuarea de operaþiuni de
import pentru combustibili,
materiale, utilaje ºi piese de
schimb necesare pentru producþie, reparaþii ºi investiþii;

137.604.818
150.986.263

Filiala
Electrocentrale
Govora

151.001.796
187.380.485
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1

2

3

4

Ñ efectuarea de operaþiuni de
procurare de combustibili,
materiale, utilaje ºi piese de
schimb din þarã, pentru producþie, reparaþii ºi investiþii;
Ñ efectuarea de transporturi de
mãrfuri ºi de persoane cu
mijloace proprii ºi închiriate;
Ñ administrarea de spaþii de
cazare pentru personalul propriu în cãmine de nefamiliºti
ºi în locuinþe de serviciu;
Ñ valorificarea prin vânzare
cãtre persoane fizice ºi juridice a unor produse secundare, rezultate din activitatea
de bazã, ºi anume: apã tratatã, deºeu lapte de var,
cenuºã, materiale ºi piese
rezultate din dezmembrãri în
urma casãrilor sau din stocuri
fãrã miºcare sau cu miºcare
lentã;
Ñ valorificare de deºeuri recuperabile din materiale feroase ºi
neferoase, hârtie ºi carton
etc.;
Ñ vânzarea la agenþi economici
a cãrbunelui cu granulaþie
necorespunzãtoare;
Ñ efectuarea de prestaþii, cãtre
persoane fizice ºi juridice, cu
mijloace de transport ºi utilaje
din dotare;
Ñ efectuarea de prestaþii, cãtre
persoane fizice ºi juridice, prin
lucrãri de reparaþii, probe,
reglaje, probe de laborator ºi
puneri în funcþiune la instalaþii
termoenergetice, instalaþii
electrice, instalaþii ºi aparataj
de mãsurã, control ºi automatizare;
Ñ valorificarea prin închiriere a
spaþiilor disponibile;
Ñ producerea, direct sau prin
asociere cu alte persoane
fizice sau juridice, de bunuri
prin valorificarea unor produse
secundare rezultate din activitatea de bazã;
Ñ producerea, direct sau prin
asociere cu alte persoane
juridice, de piese de schimb
necesare pentru activitãþile de
întreþinere ºi reparaþii;
Ñ acordarea de asistenþã tehnicã pentru utilizatorii de
energie electricã ºi termicã, în
vederea reducerii consumurilor ºi optimizãrii instalaþiilor de
Ñ utilizare.

5

5
6
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ANEXA Nr. 2

STATUTUL

Societãþii Comerciale ”CET GovoraÒ Ñ S.A. Râmnicu Vâlcea
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea societãþii comerciale

Denumirea societãþii comerciale este Societatea
Comercialã ”CET GovoraÒ Ñ S.A. Râmnicu Vâlcea.
În toate actele, facturile, anunþurile, publicaþiile, alte acte
emanând de la societate, denumirea societãþii comerciale
va fi precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe
acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social ºi de
numãrul de înmatriculare la Oficiul Registrului comerþului.
ARTICOLUL 2
Forma juridicã a societãþii comerciale

Societatea Comercialã ”CET GovoraÒ Ñ S.A. Râmnicu
Vâlcea este persoanã juridicã românã, având forma juridicã
de societate pe acþiuni. Aceasta îºi desfãºoarã activitatea
în conformitate cu legile române ºi cu prezentul statut.
ARTICOLUL 3
Sediul societãþii comerciale

Sediul societãþii comerciale este în România, municipiul
Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 2, judeþul Vâlcea.
Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã
localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale
a acþionarilor, potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea sucursale, filiale,
reprezentanþe, agenþii, situate ºi în alte localitãþi din þarã ºi
în strãinãtate.
ARTICOLUL 4
Durata societãþii comerciale

Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
de la data înmatriculãrii la Oficiul Registrului comerþului.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate al societãþii comerciale
ARTICOLUL 5

Scopul societãþii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislaþiei române, de acte de comerþ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut,
în condiþii de eficienþã.
ARTICOLUL 6

Ñ administrarea, pentru personalul propriu, de spaþii de
cazare în cãmine de nefamiliºti ºi în locuinþe de serviciu;
Ñ valorificarea, prin vânzare cãtre persoane fizice ºi
juridice, a unor produse secundare, rezultate din activitatea
de bazã, ºi anume: apã tratatã, deºeu lapte de var,
cenuºã, materiale ºi piese rezultate din dezmembrãri în
urma casãrilor sau din stocuri fãrã miºcare lentã;
Ñ valorificarea de deºeuri recuperabile din materiale
feroase ºi neferoase, hârtie ºi carton etc.;
Ñ vânzarea, la agenþi economici, a cãrbunelui cu granulaþie necorespunzãtoare;
Ñ efectuarea de prestaþii cu mijloace de transport ºi
utilaje din dotare cãtre persoane fizice ºi juridice;
Ñ efectuarea de prestaþii, cãtre persoane fizice ºi juridice, prin lucrãri de reparaþii, probe, reglaje, probe de laborator ºi puneri în funcþiune la instalaþii termoenergetice,
instalaþii electrice, instalaþii ºi aparataj de mãsurã, control
ºi automatizare;
Ñ valorificarea prin închiriere a spaþiilor disponibile;
Ñ producerea, direct sau prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice, de bunuri prin valorificarea unor
produse secundare rezultate din activitatea de bazã;
Ñ producerea, direct sau prin asociere cu alte persoane juridice, de piese de schimb necesare pentru activitãþile de întreþinere ºi reparaþii;
Ñ acordarea de asistenþã tehnicã pentru utilizatorii de
energie electricã ºi termicã, în vederea reducerii consumurilor ºi optimizãrii instalaþiilor de utilizare.
Societatea comercialã îºi va realiza obiectul de activitate
în þarã ºi în strãinãtate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, urmând a lua toate mãsurile necesare în
vederea îndeplinirii directe ºi/sau indirecte a acestuia.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social

Capitalul social iniþial este fixat la suma de 137.604.818
mii lei, împãrþit în 5.504.193 acþiuni nominative în valoare
nominalã de 25.000 lei fiecare ºi este în întregime subscris
de statul român, în calitate de acþionar unic, ºi vãrsat în
întregime la data constituirii societãþii comerciale.
Capitalul social iniþial este deþinut integral de statul
român, ca acþionar unic, pânã la transmiterea acþiunilor din
proprietatea statului cãtre terþe persoane fizice sau juridice,
române sau strãine, în condiþiile legii.
Capitalul social iniþial este deþinut de stat, iar drepturile
ºi obligaþiile ce decurg din calitatea de acþionar se exercitã
de cãtre Fondul Proprietãþii de Stat.

Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
Ñ producerea ºi comercializarea de energie electricã ºi
de energie termicã, conform contractelor încheiate cu regii
autonome, societãþi comerciale sau cu alte persoane fizice
sau juridice beneficiare;
ARTICOLUL 8
Ñ efectuarea de operaþiuni de import pentru combustiAcþiunile
bili, materiale, utilaje ºi piese de schimb necesare pentru
Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
producþie, reparaþii ºi investiþii;
Ñ efectuarea de operaþiuni pentru procurarea de com- cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
bustibili, materiale, utilaje ºi piese de schimb, din þarã, pensemnãturile a doi administratori.
tru producþie, reparaþii ºi investiþii;
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
Ñ efectuarea de transporturi de mãrfuri ºi de persoane
cu mijloace propriiby
ºi închiriate;
registru numerotat,
sigilat
ºi parafatPurposes
de preºedintele
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consiliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul
societãþii comerciale.
ARTICOLUL 9
Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 10
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi ales în
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale, precum ºi alte drepturi prevãzute în prezentul
statut.
Deþinerea acþiunilor implicã adeziunea, de drept, la
statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii
acþiunilor pe care le deþin.
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãrþii din profitul societãþii comerciale, care i se va repartiza
acestuia de cãtre adunarea generalã a acþionarilor, sau
asupra cotei-pãrþi cuvenite acestuia la lichidarea societãþii
comerciale, efectuatã în condiþiile prezentului statut.
ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune. Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari sau între aceºtia ºi terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea acþiunilor

În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
prin presã în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale. Dupã
6 luni va putea obþine un duplicat al acþiunii.
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d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcþie
de studii ºi munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei
minime de salarizare prevãzute de lege;
e) stabilesc nivelul remuneraþiei membrilor consiliului de
administraþie, a directorului general ºi a membrilor comisiei
de cenzori, în conformitate cu prevederile legale;
f) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
g) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi al comisiei de cenzori; aprobã
repartizarea profitului conform prevederilor legale;
h) hotãrãsc cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor; aprobã
orice fel de credit financiar acordat de societatea comercialã;
i) hotãrãsc cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
sucursale, reprezentanþe sau de alte asemenea unitãþi fãrã
personalitate juridicã;
j) hotãrãsc cu privire la mãrirea sau la reducerea capitalului social, la reîntregirea sau prin emisiune de noi
acþiuni, la modificarea numãrului de acþiuni sau a valorii
nominale a acestora, precum ºi la cesiunea acþiunilor;
k) hotãrãsc cu privire la adoptarea sau la modificarea
statutului, precum ºi la transformarea formei juridice a
societãþii comerciale;
l) hotãrãsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea ºi
lichidarea societãþii comerciale;
m) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire la profit ºi la dividende, poziþia pe piaþa internã ºi
internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
n) hotãrãsc cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor, pentru paguba pricinuitã societãþii comerciale;
o) hotãrãsc cu privire la emiterea de obligaþiuni;
p) hotãrãsc în orice alte probleme privind societatea
comercialã.
Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
ARTICOLUL 14
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

Prima adunare generalã a acþionarilor se convoacã de
cãtre preºedintele consiliului de administraþie sau de vicepreºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
CAPITOLUL IV
puþin
o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiuAdunarea generalã a acþionarilor
lui financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
ARTICOLUL 13
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
Atribuþii
ºi cheltuieli pe anul în curs.
Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se conAdunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi
voacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o
extraordinare ºi au urmãtoarele atribuþii principale:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori,
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a precum ºi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepþia
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) aleg pe membrii consiliului de administraþie ºi ai primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de
comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanþi, le stabiadministratori, ori de câte ori va fi necesar, în conformitate
lesc remuneraþia, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
c) hotãrãsc asupra constituirii comisiei de selecþie în cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin 15 zile înainte
Compression
bymanagerului;
CVISION Technologies’ PdfCompressor.
de data stabilitã. For Evaluation Purposes Only
vederea desemnãrii
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Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele de largã
circulaþie din localitatea în care se aflã sediul societãþii
comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.
Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterii acesteia.
Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

tizãrii societãþilor comerciale nr. 58/1991, cu modificãrile
ulterioare.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 18
Organizare

Societatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administraþie, compus din cinci administratori aleºi
de adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 4
ani, care pot avea calitatea de acþionari.
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou admiARTICOLUL 15
nistrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expivalabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþio- rarea mandatului predecesorului sãu.
narii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de
puþin jumãtate din capitalul social.
adunarea generalã a acþionarilor.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este conLa prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege, dintre
stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo- membrii sãi, un preºedinte ºi un vicepreºedinte.
care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul sociepãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã tãþii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea
deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
preºedintelui sau la cererea a cel puþin doi dintre membrii
Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de pre- consiliului de administraþie. El este prezidat de preºedinte,
ºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia, iar în lipsa acestuia, de vicepreºedinte. Preºedintele
numeºte un secretar fie dintre membrii consiliului de admide cãtre vicepreºedinte, desemnat de preºedinte.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã din- nistraþie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
tre membrii adunãrii generale a acþionarilor ºi un secretar
care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi sã întoc- cel puþin doi membri din numãrul membrilor consiliului de
administraþie ºi deciziile se iau cu majoritatea absolutã a
meascã procesul-verbal al adunãrii generale.
Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va membrilor prezenþi.
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc, conform
scrie într-un registru sigilat ºi parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezi- ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preºedinte, cu cel puþin 15 zile înainte. Acestea se consemdat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
La ºedinþele adunãrii generale ordinare ºi extraordinare neazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un
a acþionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de admiraporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale, pot nistraþie.
Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezifi invitaþi ºi reprezentaþii salariaþilor.
dat ºedinþa ºi de secretar. Consiliul de administraþie poate
ARTICOLUL 16
delega unuia sau mai multor membri ai sãi unele împuterExercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a
niciri pe probleme limitate ºi poate recurge la experþi pentru
acþionarilor
studierea anumitor probleme. În relaþiile cu terþii, societatea
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau prin vot comercialã este reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administraþie, pe baza ºi în limitele împuternicirilor
deschis.
date de adunarea generalã a acþionarilor sau, în lipsa
Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
La propunerea persoanei care prezideazã adunarea acestuia, de cãtre vicepreºedinte.
Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã
generalã a acþionarilor sau a unui grup de acþionari preactele
ce o angajeazã faþã de terþi. Membrii consiliului de
zenþi sau reprezentaþi, care deþin cel puþin o pãtrime din
administraþie
vor putea exercita orice act care este legat de
capitalul social, se va putea decide ca votul sã fie secret.
administrarea
societãþii comerciale în interesul acesteia, în
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
limita
drepturilor
care li se conferã prin lege ºi prin prezenconsiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
tul
statut.
ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea admiPreºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
nistratorilor.
punã
la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea acesHotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
tora,
toate
documentele societãþii comerciale.
chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
ARTICOLUL 17
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã, pentru
Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de prejudiciile rezultate din infracþiuni sau din abateri de la
Compression
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation
Only
Fondul Proprietãþii by
de CVISION
Stat, potrivit art.
39 din Legea privadispoziþiile legale, pentru
abaterile de laPurposes
statut sau pentru
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greºeli în administrarea societãþii. În astfel de situaþii, ei vor
putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Membrii consiliului de administraþie vor depune o garanþie conform prevederilor legale. Garanþia nu poate fi mai
micã decât valoarea nominalã a 10 acþiuni sau decât
dublul remuneraþiei lunare.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
cu modificãrile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum ºi cele
care, personal, rudele sau afinii lor pânã la gradul al doilea
inclusiv, sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu capital privat, cu acelaºi profil sau cu
care sunt în relaþii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare, nu
pot fi fondatori sau administratori.
ARTICOLUL 19
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) angajeazã ºi concediazã personalul ºi stabileºte drepturile ºi obligaþiile acestuia;
b) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
societãþii comerciale pe compartimente;
c) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit competenþelor acordate;
d) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi de vânzare de
bunuri, potrivit competenþelor acordate;
e) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
sau darea cu chirie);
f) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
g) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
competenþelor acordate;
h) supune, anual, adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii, bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi pe anul precedent, precum ºi
proiectul de program de activitate ºi proiectul de buget al
societãþii comerciale pe anul în curs;
i) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor;
j) negociazã ºi încheie cu managerul desemnat câºtigãtor al concursului de selecþie contractul de management.
CAPITOLUL VI
Gestiunea societãþii comerciale
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Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societãþii comerciale, la situaþia patrimoniului, a profitului ºi
a pierderilor.
Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, portofoliul de
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administraþie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezentate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii,
a bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã operaþiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul sãu
de vedere la propunerile de reducere a capitalului social
sau de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
societãþii comerciale.
Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul
de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii) sau ori
de câte ori considerã necesar pentru alte situaþii privind
încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
Atribuþiile cenzorilor, precum ºi drepturile ºi obligaþiile
acestora se completeazã cu dispoziþiile legale în acest
domeniu.
Cenzorii ºi supleanþii se numesc pe o perioadã de
maximum 3 ani ºi pot fi realeºi; numãrul cenzorilor trebuie
sã fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
care intrã sub incidenþa art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini pânã
la gradul al patrulea sau soþii administratorilor, ori cei care
primesc, sub orice formã, pentru alte funcþii decât aceea
de cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la administratori sau de la societatea comercialã.
CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale
ARTICOLUL 21

ARTICOLUL 20
Cenzorii

Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la data de 1 ianuarie ºi se
Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio- încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exernari ºi de trei cenzori, care trebuie sã fie acþionari, cu ciþiu financiar începe la data constituirii societãþii comerciale.
excepþia cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleºi de adunaARTICOLUL 22
rea generalã a acþionarilor.
Personalul societãþii comerciale
În perioada în care statul deþine cel puþin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de
Personalul de conducere al societãþii comerciale ºi cenMinisterul Finanþelor.
zorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor.
Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,
Restul personalului este angajat de cãtre consiliul de
acelaºi numãr de cenzori supleanþi, care vor înlocui, în administraþie sau de cãtre directorul general al societãþii
Compression
CVISION
For Evaluation Purposes Only
condiþiile legii, pe by
cenzorii
titulari. Technologies’ PdfCompressor.
comerciale.
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Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei pentru asigurãri sociale se va face potrivit legii.
Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie prin contractul colectiv de muncã.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare, nu
pot fi fondatori sau administratori.
ARTICOLUL 23
Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
modul de amortizare a mijloacelor fixe.
ARTICOLUL 24
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

Societatea comercialã va þine evidenþa contabilã în lei,
va întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.
ARTICOLUL 25
Calculul ºi repartizarea profitului

Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Din profitul societãþii comerciale, rãmas dupã plata impozitului pe profit, se pot constitui fonduri destinate modernizãrii, cercetãrii ºi dezvoltãrii de produse noi, investiþiilor.
Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi
alte fonduri în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
societate în condiþiile legii, în cel mult douã luni de la aprobarea bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a
acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face proporþional cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului
social subscris.
ARTICOLUL 26
Registrele societãþii comerciale

Societatea comercialã þine registrele prevãzute de lege.
CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 27

Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi de publicitate, cerute la înfiinþarea
societãþilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, transformarea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
interesele capitalului de stat.
ARTICOLUL 28
Dizolvarea societãþii comerciale

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;
Ñ deschiderea procedurii lichidãrii judiciare;
Ñ pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã
a acþionarilor nu decide completarea capitalului social sau
reducerea lui la suma rãmasã;
Ñ numãrul de acþionari va fi redus sub 5, mai mult de
6 luni;
Ñ în orice alte situaþii, pe baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, luatã în unanimitate;
Ñ la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de
forþã majorã ºi consecinþele lor dureazã mai mult de 8 luni,
iar adunarea generalã a acþionarilor constatã cã funcþionarea societãþii comerciale nu mai este posibilã.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
ARTICOLUL 29
Lichidarea societãþii comerciale

Dizolvarea societãþii comerciale are ca efect deschiderea
procedurii lichidãrii judiciare.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimoniului se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 30
Litigii

Litigiile de orice fel apãrute între societãþi comerciale ºi
persoane fizice sau juridice, române sau strãine, sunt de
competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre societatea comercialã ºi persoane juridice române pot fi soluþionate ºi prin arbitraj, potrivit legii.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziModificarea formei juridice
þiile legale referitoare la societãþi comerciale, cu dispoziþiile
Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, cu modififormã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþio- cãrile ulterioare, ale Codului comercial ºi ale Ordonanþei de
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind finanþarea din Fondul de contrapartidã a cheltuielilor de implementare
a Programului PHARE de combatere a efectelor inundaþiilor din 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se alocã suma de 11.000 milioane lei din
Fondul de contrapartidã constituit din contravaloarea în
moneda naþionalã a ajutoarelor economice acordate
Guvernului României de Comisia europeanã, pentru finanþarea cheltuielilor de implementare a Programului PHARE
de combatere a efectelor inundaþiilor din 1997. Defalcarea
pe activitãþi a alocãrii este prezentatã în anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Fondul alocat pentru finanþarea proiectãrii
lucrãrilor de reconstrucþie este subalocat pe proiecte de

Secretariatul tehnic permanent al Comisiei guvernamentale
de apãrare împotriva dezastrelor.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor încheie convenþii privind
alocarea, utilizarea ºi controlul fondurilor pentru finanþarea
implementãrii Programului PHARE de combatere a efectelor
inundaþiilor din 1997 cu beneficiarii locali (consilii judeþene,
consilii locale, regii autonome) ºi le transferã acestora fondurile.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor va prezenta Guvernului
României un raport privind cheltuirea alocãrii prevãzutã la
art. 1.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
p. Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru integrare europeanã,
Constantin Teleagã

Bucureºti, 21 noiembrie 1997.
Nr. 760.

ANEXÃ

Nr.
crt.

Activitãþi

1. Proiectarea lucrãrilor de reconstrucþie

Suma
(milioane lei)

8.500

2. Funcþionarea unitãþii de gestiune a programului

350

3. Procesarea datelor ºi documentelor

150

4. Expertizã

1.000

5. Coordonare tehnicã ºi financiarã

1.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind abilitarea Departamentului pentru Administraþie
Publicã Localã în promovarea politicii de dezvoltare regionalã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
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cadrul instituþional, principiile, obiectivele ºi instrumentele specifice politicii de
dezvoltare regionalã în România.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã
primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Corneliu Eugeniu Gorcea,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul reformei,
Ulm Spineanu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Grigore Lãpuºanu
Bucureºti, 21 noiembrie 1997.
Nr. 761.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea închirierii de cãtre Agenþia Naþionalã
de Presã ”RompresÒ a activului ”Reþea de difuzare date
prin satelit Ñ REDISATÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã închirierea de cãtre Agenþia Naþionalã de Presã
”RompresÒ a activului ”Reþea de difuzare date prin satelit Ñ REDISATÒ, bun
public aflat în administrarea sa.
Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã de Presã ”RompresÒ va organiza, în condiþiile legii, licitaþia pentru închiriere.
Condiþiile specifice ºi proiectul contractului de închiriere vor face parte
din documentaþia de licitaþie.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã
primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Corneliu Eugeniu Gorcea,
secretar de stat
Ministrul comunicaþiilor,
Sorin Pantiº
Bucureºti, 21 noiembrie 1997.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului
de StatÒ a unor bunuri devenite proprietate de stat prin confiscare
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea în administrarea Regiei
Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
a bunurilor devenite proprietate de stat, în temeiul Sentinþei
penale definitive nr. 1/1989 a Tribunalului Militar Teritorial
Bucureºti, prin care s-a dispus confiscarea totalã a averii
condamnaþilor Nicolae ºi Elena Ceauºescu, ºi aflate în custodia acestei regii, potrivit inventarului ºi evaluãrii efectuate
în perioada 11 februarie Ñ 10 iunie 1992.
În scopul arãtat la alin. 1, bunurile confiscate vor fi
supuse inventarierii ºi evaluãrii actuale. Evaluarea se va
efectua de o comisie compusã din câte un reprezentant al
Ministerului Justiþiei, Ministerului Finanþelor, Oficiului

Concurenþei, Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ ºi un expert în evaluãri Ñ persoanã
fizicã sau persoanã juridicã Ñ selecþionat prin concurs.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea bunurilor care trec în
administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ se va face pe baza procesului-verbal
întocmit de executorii judecãtoreºti de pe lângã Judecãtoria
sectorului 1 Bucureºti ºi subscris de Regia Autonomã
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ.
Art. 3. Ñ Ministerul Justiþiei, Ministerul Finanþelor, prin
organele de specialitate, ºi Oficiul Concurenþei vor asigura
punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ionuþ Costea,
secretar de stat
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Bucureºti, 21 noiembrie 1997.
Nr. 763.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 186/1997 privind reglementarea situaþiei juridice a unor
imobile Ñ construcþii ºi terenuri Ñ ºi a altor bunuri din administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Punctul 2 al articolului III din Hotãrârea
Guvernului nr. 186/1997 privind reglementarea situaþiei juridice a unor imobile Ñ construcþii ºi terenuri Ñ ºi a altor
bunuri din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia

Patrimoniului Protocolului de StatÒ, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1997, se
modificã în sensul cã se eliminã menþiunile referitoare la
bunurile prevãzute la poziþiile 49, 50 ºi 51.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Corneliu Eugeniu Gorcea,
secretar de stat
Bucureºti, 21 noiembrie 1997.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 402/1997
privind alocarea de sume din Fondul la dispoziþia Guvernului României
pentru relaþiile cu Republica Moldova pe anul 1997, în vederea finanþãrii unor
acþiuni de integrare economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Punctul 13 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 402/1997 privind alocarea
de sume din Fondul la dispoziþia Guvernului României pentru relaþiile cu Republica Moldova pe
anul 1997, în vederea finanþãrii unor acþiuni de integrare economicã ºi culturalã între România ºi
Republica Moldova, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 7 august 1997,
se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
Nr.
crt.

Ministerul/instituþia

Cuantum
(mil. lei)

0

1

2

3

1.000

Ñ Dotarea cu carte în limba românã a
bibliotecilor publice din Republica Moldova,
abonamente la revista ”BibliotecaÒ

250

Ñ Susþinerea financiarã a apariþiei unor cãrþi
ºi publicaþii de culturã ºi artã din Republica
Moldova

200

Ñ Stagii de perfecþionare profesionalã a
bibliotecarilor din Republica Moldova

50

Ñ Restaurarea monumentelor din Complexul
muzeal ”Orheiul VechiÒ, Bisericii ”Maica
DomnuluiÒ din Cãuºeni, Mãnãstirii
”CãprianaÒ, Cetãþii ”SorocaÒ

100

Ñ Finanþarea acþiunilor de colaborare în
domeniul teatral ºi muzical

400Ò

”13. Ministerul Culturii

Destinaþia
Acþiunea/proiectul

mil. lei
4

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Corneliu Eugeniu Gorcea,
secretar de stat

Bucureºti, 21 noiembrie 1997.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 306/1997 privind modul de repartizare a sumelor
aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, în vederea sprijinirii activitãþilor
desfãºurate de organizaþiile nepolitice ale cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale ºi finanþãrii
unor programe ºi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului,
xenofobiei, antisemitismului ºi intoleranþei
În temeiul art. 18 alin. 13 lit. a) ºi b) ºi alin. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, al art. 11
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, precum ºi al
art. 2 lit. d) din Hotãrârea Guvernului nr. 17/1997 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru
Protecþia Minoritãþilor Naþionale, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 506/1997,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 306/1997 privind modul de repartizare a sumelor aprobate prin Legea
bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, în vederea
sprijinirii activitãþilor desfãºurate de organizaþiile nepolitice
ale cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale ºi finanþãrii
unor programe ºi proiecte în cadrul Campaniei europene
pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului
ºi intoleranþei, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 129 din 24 iunie 1997, se modificã dupã cum
urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Suma de 6.240,0 milioane lei, aprobatã pentru sprijinirea activitãþilor desfãºurate de organizaþiile nepolitice ale cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, se
repartizeazã dupã cum urmeazã:

Ñ 6.137.220 mii lei Ñ organizaþiilor nepolitice ale
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale;
Ñ 102.780 mii lei Ñ la dispoziþia Consiliului Minoritãþilor
Naþionale.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Suma de 274,0 milioane lei se utilizeazã
pentru finanþarea unor programe ºi proiecte în cadrul
Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului ºi intoleranþei, care pot fi realizate ºi
prin intermediul organizaþiilor nepolitice ale cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale.Ò
3. Anexa la hotãrâre se înlocuieºte cu anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru minoritãþi naþionale,
Gyšrgy Tokay
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã
Remus Opriº
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ionuþ Costea,
secretar de stat
Bucureºti, 28 noiembrie 1997.
Nr. 783.
ANEXÃ
DEFALCAREA

sumelor alocate pentru sprijinirea activitãþilor desfãºurate de organizaþiile nepolitice ale
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, pe organizaþii, ºi a celor alocate pentru finanþarea
unor programe ºi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului,
xenofobiei, antisemitismului ºi intoleranþei, pe anul 1997, conform Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 77/1997
Ñ mii lei Ñ

Nr.
crt.

Organizaþia

1. Uniunea Armenilor

Total

Presã

Acþiuni
Organizarea ºi tipãrire
sediului
de carte

Dotãri

Campania
europeanã
pentru
combaterea
rasismului,
xenofobiei,
antisemitismului
ºi intoleranþei

Rezervã
la dispoziþia
Consiliului
Minoritãþilor
Naþionale

din by
România
474.000
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Ñ mii lei Ñ

Nr.
crt.

Organizaþia

Total

Presã

Acþiuni
Organizarea ºi tipãrire
sediului
de carte

2. Uniunea Democraticã
a Cehilor ºi Slovacilor
din România
305.000
90.000
50.000 125.000
3. Uniunea Bulgarilor
din Banat Ñ România
(01.IÑ30.VI.1997)
42.900
16.600
12.000
14.300
4. Uniunea Ucrainenilor
din România
567.000
210.000 100.000 210.000
5. Forumul Democrat al
Germanilor din
România
710.000
578.709
22.950 108.341
6. Comunitatea Ruºilor
Lipoveni din România
310.000
110.700
71.030
98.270
7. Uniunea Elenã din
România
361.000
170.000 110.000
57.000
8. Uniunea Sârbilor din
România (fostã
Uniunea Democraticã
a Sârbilor ºi Caraºovenilor din România)
374.000
194.000
52.000
78.000
9. Partida Romilor
550.000
235.000 124.000 111.000
10. Uniunea Democratã
Turcã din România
230.000
75.000
80.000
35.000
11. Uniunea Polonezilor
din România ”Dom
PolskiÒ
190.000
65.000
55.000
30.000
12. Comunitatea Italianã
din România
105.000
35.000
28.000
37.000
13. Federaþia Comunitãþilor
Evreieºti din România
364.000
130.000
4.000 180.000
14. Uniunea Culturalã a
Albanezilor din
România
173.000
78.000
42.000
38.000
15. Comunitatea Bulgarilor
”BratstvoÒ din România
330.000
110.000
40.000 120.000
16. Uniunea Croaþilor din
România
140.000
40.000
30.600
44.400
17. Uniunea Democratã
Maghiarã din România
(01.IÑ30.VI.1997)
172.320
124.760
29.560
18.000
18. Uniunea Democraticã a
Tãtarilor Turco-Musulmani din România
214.000
64.000
50.000
40.000
19. Societatea Maghiarã de
Culturã din Transilvania*)
(01.VIIÐ31.XII.1997)
525.000
268.000 130.000
87.000
20. Total organizaþii:
6.137.220 2.848.769 1.111.140 1.531.311
20. Rezerva Consiliului
Minoritãþilor Naþionale 102.780
21. Campania europeanã
pentru combaterea
rasismului, xenofobiei,
antisemitismului ºi
intoleranþei
274.000
22. TOTAL GENERAL:

6.514.000 2.848.769 1.111.140 1.531.311

Dotãri

Campania
europeanã
pentru
combaterea
rasismului,
xenofobiei,
antisemitismului
ºi intoleranþei

Rezervã
la dispoziþia
Consiliului
Minoritãþilor
Naþionale

40.000

47.000

30.000
24.000

50.000
80.000
40.000
40.000
5.000
50.000
15.000
60.000
25.000

60.000
40.000
646.000
102.780

274.000
646.000

274.000

102.780

*) Începând cu data de 1 iulie 1997, Societatea Maghiarã de Culturã din Transilvania, persoanã juridicã, este
reprezentanta minoritãþii maghiare din România.
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