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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor înlesniri la plata obligaþiilor bugetare datorate de unele societãþi
comerciale supuse privatizãrii
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 152 alin. (1)Ñ(4) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile
ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ În cazul realizãrii privatizãrii societãþilor comerciale cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, se acordã urmãtoarele înlesniri la plata
obligaþiilor restante datorate bugetului de stat ºi bugetului
asigurãrilor sociale de stat:

a) eºalonarea la platã a impozitelor, taxelor, contribuþiilor
ºi a altor venituri bugetare, pe o perioadã de 5 ani, care
poate începe cu o perioadã de graþie de 6 luni. Perioada
de graþie este cuprinsã în perioada de eºalonare;
b) scutirea la platã a majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor aferente obligaþiilor bugetare restante.
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Art. 2. Ñ În situaþia în care contractul de vânzarecumpãrare este reziliat din vina uneia dintre pãrþile

semnatare ale acestuia, înlesnirile la platã acordate îºi
pierd valabilitatea.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Ministru de stat, preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 655.

ANEXÃ
SITUAÞIA

privind obligaþiile bugetare datorate bugetului de stat ºi bugetului asigurãrilor sociale de stat
de societãþile comerciale supuse privatizãrii
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Obligaþii bugetare pentru care se acordã
eºalonarea la platã pe o perioadã de 5 ani,
cu o perioadã de graþie de 6 luni

Majorãri de întârziere
ºi penalitãþi scutite la platã

Denumirea societãþii comerciale
Bugetul de stat

Bugetul
asigurãrilor sociale
de stat

Bugetul de stat

Bugetul
asigurãrilor sociale
de stat

1. ARIS Ñ S.A. Arad
I. Bugetul de stat
Ñ impozit pe profit
Ñ impozit pe salarii

12.816.174.012
3.816.171.186
9.000.002.826

II. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
Ñ C.A.S.
Ñ pensie suplimentarã
Ñ fond agricultori

32.669.172.321
11.003.668.866
21.665.503.455
19.370.501.300
17.130.051.000
2.237.197.200
3.253.100

41.737.241.300
38.163.823.700
3.567.376.500
6.041.100

2. ÎNFRÃÞIREA Ñ S.A. Oradea
I. Bugetul de stat
Ñ T.V.A.
Ñ impozit pe salarii
II. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
Ñ C.A.S.
Ñ pensie suplimentarã

5.269.809.025
1.637.938.457
3.631.870.568

12.515.774.943
7.443.385.974
5.072.388.969
7.578.409.800
7.506.064.000
72.345.800

9.961.412.800
9.935.552.400
25.860.400
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Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Obligaþii bugetare pentru care se acordã
eºalonarea la platã pe o perioadã de 5 ani,
cu o perioadã de graþie de 6 luni
Denumirea societãþii comerciale
Bugetul de stat

3.

201.877.193.362
56.125.804.200

126.126.900.995

145.751.389.162

9.547.976.800
9.547.976.800

9.036.595.692
8.868.094.328

18.586.458.500
18.586.458.500

24.024.531.121
23.083.932.929
923.977.301
16.620.891

168.501.364

II. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
Ñ C.A.S.

9.972.629.300
9.972.629.300

30.388.185.400
30.388.185.400

PROMEX Ñ S.A. Brãila

I. Bugetul de stat
Ñ impozit pe profit
Ñ T.V.A.
Ñ impozit pe salarii pânã la data
de 31 decembrie 1998
Ñ fond de cercetare-dezvoltare

40.539.290.892
11.733.181.506
22.296.477.376
6.509.632.010

68.010.790.147
20.797.579.675
32.469.712.498
14.329.802.751
413.715.223

II. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
Ñ C.A.S.

21.088.594.300
21.088.594.300

78.431.028.900
78.431.028.900

RULMENÞI Ñ S.A. Bârlad

I. Bugetul de stat
Ñ impozit pe profit
Ñ impozit pe salarii
Ñ ratã + dobânzi
Ñ comision de risc
II. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
Ñ C.A.S.
Ñ pensie suplimentarã

7.

Bugetul
asigurãrilor sociale
de stat

MECANICÃ FINÃ Ñ S.A. Bucureºti

I. Bugetul de stat
Ñ T.V.A.
Ñ impozit pe salarii
Ñ impozit pe profit

6.

Bugetul de stat

181.506.055.170
55.379.154.175

II. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
Ñ C.A.S.

5.

Bugetul
asigurãrilor sociale
de stat

LETEA Ñ S.A. Bacãu

I. Bugetul de stat
Ñ împrumut acordat în baza
Hotãrârii Guvernului nr. 528/1998
Ñ sume datorate fondului de risc pentru
garantarea creditelor contractate

4.

Majorãri de întârziere
ºi penalitãþi scutite la platã

65.222.441.169

100.181.735.566
10.114.144.075
424.900.816
89.068.129.870
574.560.805

64.870.737.300
351.703.869
81.980.030.200
77.736.557.300
4.243.472.900

106.807.774.000
104.185.657.100
2.622.116.900

12.240.672.700
10.913.109.100
1.327.563.600

20.957.256.400
20.216.569.500
740.686.900

RULMENÞI Ñ S.A. Slatina

I. Bugetul de stat
II. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
Ñ C.A.S.
Ñ pensie suplimentarã
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Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Obligaþii bugetare pentru care se acordã
eºalonarea la platã pe o perioadã de 5 ani,
cu o perioadã de graþie de 6 luni

Majorãri de întârziere
ºi penalitãþi scutite la platã

Denumirea societãþii comerciale
Bugetul de stat

Bugetul
asigurãrilor sociale
de stat

Bugetul de stat

Bugetul
asigurãrilor sociale
de stat

8. ªANTIERUL NAVAL Ñ S.A. Tulcea
I. Bugetul de stat
II. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
Ñ C.A.S.
Ñ pensie suplimentarã

24.101.985.500
24.101.985.500

42.793.123.600
42.492.907.500
300.216.100

2.145.699.500
2.145.699.500

1.072.849.700
1.072.849.700

9. SEVERNAV Ñ S.A. Drobeta-Turnu Severin
I. Bugetul de stat
II. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
Ñ C.A.S.

10. UNIO Ñ S.A. Satu Mare
I. Bugetul de stat
Ñ impozit pe profit
Ñ impozit pe salarii
Ñ fond de cercetare-dezvoltare
Ñ impozit pe dividende

21.422.374.252
12.289.487.375
8.839.828.796
231.647.668
61.410.413

II. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
Ñ C.A.S.

18.096.609.828
9.809.716.062
8.056.172.684
230.721.082
41.153.694.400
41.153.694.400

160.001.601.700
160.001.601.700

NOTÃ:

Sumele datorate bugetului de stat sunt cele stabilite conform controlului realizat de organele fiscale teritoriale ale
Ministerului Finanþelor.
Datele de mai sus urmeazã sã fie actualizate la data semnãrii contractului de vânzare-cumpãrare de acþiuni.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
SECRETARIATUL DE STAT
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
privind decontarea contribuþiilor personale suportate de adultul cu handicap
pentru achiziþionarea de medicamente
Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
în temeiul art. 19 alin. (1) lit. j) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi
încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului
nr. 939/1997 privind reorganizarea ºi funcþionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapaþi,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Persoanele adulte cu handicap beneficiazã
de decontarea contribuþiilor personale pentru achiziþionarea
de medicamente potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. j)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare, în urmãtoarele
condiþii:
a) medicamentele sã fie prescrise în conformitate cu
prevederile contractului-cadru privind condiþiile acordãrii
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asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale
de sãnãtate ºi ale normelor metodologice de aplicare a
contractului-cadru;
b) sã aibã un venit mediu lunar pe o persoanã aflatã în
întreþinere mai mic de 700.000 lei; pentru nevãzãtori
decontarea se face indiferent de venituri.
Art. 2. Ñ Decontarea se face din Fondul special de
solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, poziþia
bugetarã ”Alte cheltuieli socialeÒ, cod 61.08, în limita sumelor alocate în acest scop, în baza urmãtoarelor documente
justificative:
a) fotocopie de pe prescripþia medicalã (reþetã);
b) facturã sau chitanþã fiscalã eliberatã de farmacia care
onoreazã prescripþia medicalã.
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Documentele se depun la inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap în a cãror razã teritorialã domiciliazã sau, dupã caz, au reºedinþa persoanele cu
handicap. Dupã verificare inspectoratul de stat teritorial
pentru persoanele cu handicap deconteazã contravaloarea
contribuþiei personale.
Decontarea se face în maximum 3 luni de la eliberarea
reþetei.
Art. 3. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, precum ºi inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele
cu handicap vor aduce la îndeplinire dispoziþiile prezentului
ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

dr. Gabriela Popescu,
secretar de stat

Bucureºti, 29 mai 2000.
Nr. 67.

ACTE
A

ALE

COMISIEI

VALORILOR

NAÞIONALE

MOBILIARE

COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor nr. 2/2000 cu privire la modificarea ºi completarea Instrucþiunilor
nr. 13/1996 privind evidenþa valorilor mobiliare, a emitenþilor ºi a altor persoane juridice
autorizate de Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
În temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 ºi 2 ºi ale art. 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele
de valori,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã aplicarea Instrucþiunilor nr. 2/2000
cu privire la modificarea ºi completarea Instrucþiunilor
nr. 13/1996 privind evidenþa valorilor mobiliare, a emitenþilor
ºi a altor persoane juridice autorizate de Comisia Naþionalã

a Valorilor Mobiliare ºi se dispune publicarea lor în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. Ñ Departamentul de operaþiuni financiare ale
societãþilor comerciale ºi Secretariatul general vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE
A VALORILOR MOBILIARE,

ALEXANDRU MIREL ÞARIUC
Bucureºti, 13 iunie 2000.
Nr. 5.
INSTRUCÞIUNILE Nr. 2/2000
cu privire la modificarea ºi completarea Instrucþiunilor nr. 13/1996 privind evidenþa valorilor mobiliare, a emitenþilor
ºi a altor persoane juridice autorizate de Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
Articol unic. Ñ Certificatul de înregistrare a valorilor
mobiliare cuprins în anexa nr. 1 la Instrucþiunile
nr. 13/1996 privind evidenþa valorilor mobiliare, a emi-

tenþilor ºi a altor persoane juridice autorizate de Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
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”COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE
OFICIUL DE EVIDENÞÃ A VALORILOR MOBILIARE

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE
Oficiul de Evidenþã a Valorilor Mobiliare din cadrul Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare
certificã înregistrarea urmãtoarelor valori mobiliare:
..................................................................................................................................................................
(descrierea valorilor mobiliare)

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
emise de Societatea Comercialã .......................................................................................................... .

ªef oficiu,
..........................................
Nr. ..........................

Data ........./......./.........

Certificat nr. .........................

OFICIUL DE EVIDENÞÃ A VALORILOR MOBILIARE

STRUCTURA

Conform ............................................
Emitentul ............................................
este înregistrat la O.E.V.M. cu urmãtoarea structurã sinteticã:
Deþineri de capital
Deþinãtori de valori mobiliare

Numãrul
valorilor mobiliare

Ponderea
în capitalul social

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Pentru actualizarea prezentei înregistrãri transmiteþi orice modificare survenitã dupã eliberarea
acestui document, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996 privind informarea periodicã ºi
continuã realizatã de emitenþii de valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 92 din 7 mai 1996.
Data ...................................
Director,
...........................................Ò
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COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2000 cu privire la modificarea Regulamentului nr. 9/1996
privind constituirea ºi funcþionarea fondurilor deschise de investiþii, societãþilor de investiþii,
societãþilor de administrare ºi societãþilor de depozitare
În baza art. 13 ºi 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori ºi a art. 4 din
Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii ºi funcþionãrii fondurilor deschise de investiþii ºi a
societãþilor de investiþii ca instituþii de intermediere financiarã, aprobatã prin Legea nr. 83/1994,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin se dispune punerea
în aplicare a Regulamentului nr. 3/2000 cu privire la modificarea Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea ºi
funcþionarea fondurilor deschise de investiþii, societãþilor de
investiþii, societãþilor de administrare ºi societãþilor de depo-

zitare ºi se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial
al României.
Art. 2. Ñ Departamentul reglementarea pieþei ºi intermediere financiarã ºi Secretariatul general vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE
A VALORILOR MOBILIARE,

ALEXANDRU MIREL ÞARIUC

Bucureºti, 30 iunie 2000.
Nr. 6.

REGULAMENTUL Nr. 3/2000

cu privire la modificarea Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea ºi funcþionarea
fondurilor deschise de investiþii, societãþilor de investiþii, societãþilor de administrare
ºi societãþilor de depozitare
Articol unic. Ñ Articolele 59 ºi 60 din Regulamentul
nr. 9/1996 privind constituirea ºi funcþionarea fondurilor deschise de investiþii, societãþilor de investiþii, societãþilor de administrare ºi societãþilor de depozitare, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 6 noiembrie 1996,
se modificã ºi vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 59. Ñ (1) Luarea unei decizii cu privire la viitorul
fondului va fi precedatã de consultarea deþinãtorilor de titluri
de participare, care urmeazã sã aleagã una dintre urmãtoarele situaþii:
Ñ acceptarea unei alte societãþi de administrare a
investiþiilor;
Ñ fuziunea cu alt fond deschis de investiþii;
Ñ transformarea în societate de investiþii;
Ñ lichidarea respectivului fond deschis de investiþii.
(2) Consultarea deþinãtorilor de titluri de participare,
efectuatã conform modalitãþilor descrise la art. 10Ñ12 ºi la
art. 55 pct. 1, se va încheia prin votul acestora. Fiecare
investitor are dreptul la un singur vot, indiferent de numãrul
de titluri de participare deþinute.
(3) Materialul distribuit pentru consultare va cuprinde termene limitã pânã la care investitorii vor putea remite formularele speciale de vot, precum ºi menþiunile explicite ale
tuturor problemelor care vor face obiectul consultãrii.
În materialul supus consultãrii se vor preciza douã termene limitã distincte pânã la care investitorii vor putea
remite buletinele de vot.

Primul termen limitã menþionat reprezintã data limitã
pânã la care investitorii se vor putea pronunþa asupra
materialului. În formularele de vot se vor indica trei cotidiene naþionale în care vor fi publicate rezultatele consultãrii
dupã primul termen limitã.
În cazul în care numãrul rãspunsurilor primite nu
depãºeºte jumãtate plus unul din numãrul total al
deþinãtorilor de titluri, aceºtia vor avea ocazia sã se mai
pronunþe pânã la cel de-al doilea termen limitã, dupã care
se vor valida rezultatele consultãrii, indiferent de numãrul
deþinãtorilor care s-au pronunþat.
Art. 60. Ñ Pentru validarea rezultatelor consultãrii sunt
necesare:
Ñ la primul termen limitã al consultãrii Ñ totalitatea
voturilor valabil exprimate reprezentând majoritatea
deþinãtorilor de titluri de participare, respectiv jumãtate plus
unul din numãrul total al membrilor fondului. Hotãrârile sunt
valabile în condiþiile în care o soluþie a întrunit cele mai
multe voturi valabile comparativ cu celelalte soluþii;
Ñ la al doilea termen limitã, dacã este cazul, totalitatea
voturilor valabil exprimate, indiferent de numãrul deþinãtorilor
de titluri de participare care au remis formularele speciale
de vot. Hotãrârile sunt valabile în condiþiile în care o
soluþie a întrunit cele mai multe voturi valabile comparativ
cu celelalte soluþii.Ò
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii august 2000
(perioade de aplicare)
În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, în aplicarea prevederilor
Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,
Banca Naþionalã a României

h o t ã r ã º t e :

Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii
aferente lunii august 2000 (perioade de aplicare) sunt:
Ð 25,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în
lei;

Ð 3,1% pentru rezervele minime obligatorii constituite în
dolari S.U.A.;
Ð 2,1% pentru rezervele minime obligatorii constituite în
euro.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

Bucureºti, 9 august 2000.
Nr. 21.
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