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GUVERNULUI
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind unele mãsuri pentru autorizarea operatorilor ºi efectuarea înscrierilor
în Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. 1. Ñ În sensul prezentei ordonanþe, termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) titlul VI Ñ titlul VI ”Regimul juridic al garanþiilor reale
mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru
accelerarea reformei economiceÒ;
b) regulament Ñ Regulamentul pentru organizarea ºi
funcþionarea Arhivei Electronice de Garanþii Reale Mobiliare,
adoptat prin Hotãrârea Guvernului nr. 802/1999;
c) operator Ñ persoana fizicã sau juridicã autorizatã sã
efectueze înscrierea avizelor de garanþie în Arhiva Electronicã
de Garanþii Reale Mobiliare;
d) agent Ñ persoana fizicã sau juridicã împuternicitã de
operatori sã efectueze direct înscrierea avizelor de garanþie în
Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare;
e) arhivã Ñ Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare;
f) aviz de garanþie Ñ dupã caz:
1. avizul de constituire a garanþiei, denumit în continuare
aviz de garanþie iniþial;
2. avizul modificator al avizului de garanþie iniþial, vizând
descrierea bunului în garanþie, numele/denumirea debitorului,

respectiv al creditorului, precum ºi rectificarea oricãrei erori
materiale survenite;
3. avizul de cesiune a creanþei;
4. avizul de reducere a garanþiei la o parte din bunurile
afectate acesteia prin avizul de garanþie iniþial;
5. avizul de prelungire a avizului de garanþie iniþial;
6. avizul de stingere a avizului de garanþie iniþial datoritã
executãrii obligaþiei garantate ori renunþãrii creditorului la
întreaga garanþie;
7. avizul de nulitate datoritã anulãrii sau constatãrii nulitãþii
contractului de garanþie;
8. avizul de înscriere a intenþiei de constituire a unui aviz
de garanþie;
9. avizul de înscriere a celorlalte acte juridice, supuse prevederilor titlului VI în ceea ce priveºte ordinea de prioritate,
publicitatea ºi executarea.
Art. 2. Ñ (1) Înregistrarea operaþiunilor privind garanþiile
reale mobiliare ºi publicitatea actelor juridice, prevãzute de
titlul VI, se efectueazã în Arhiva Electronicã de Garanþii Reale
Mobiliare, care constituie un sistem de evidenþã a prioritãþii
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garanþiilor reale mobiliare ºi de publicitate, structurat pe persoane ºi bunuri.
(2) Înscrierea avizelor de garanþie, prevãzutã la titlul VI, în
arhivã se efectueazã de operatori ºi de agenþii acestora, în
condiþiile prevãzute în titlul VI, în regulament ºi în prezenta
ordonanþã.
Art. 3. Ñ (1) Ministerul Justiþiei se constituie în Autoritatea
de Supraveghere a arhivei.
(2) În calitatea sa, Autoritatea de Supraveghere exercitã
urmãtoarele atribuþii:
a) autorizeazã operatorii, în vederea înscrierii avizelor de
garanþie în arhivã;
b) supravegheazã activitatea de înscriere a avizelor de
garanþie de cãtre operatori ºi agenþii acestora;
c) administreazã ºi întreþine sistemul computerizat de siguranþã, care conþine dispozitivele de stocare a copiilor fiºierelor
din baza de date a arhivei, ºi efectueazã înscrieri de avize de
garanþie în arhivã, în scopul aplicãrii prevederilor legale privind
garanþiile reale, în cazuri de extremã urgenþã, atunci când
operatorii autorizaþi nu pot face faþã cererii de înscrieri ºi când
aceasta conduce la o întârziere mai mare de 3 zile în efectuarea înscrierilor de cãtre operatori. Pentru efectuarea înscrierilor de cãtre Autoritatea de Supraveghere nu se percep tarife;
d) controleazã activitatea operatorilor ºi a agenþilor acestora, precum ºi funcþionarea arhivei, în vederea asigurãrii respectãrii dispoziþiilor legale în vigoare. În acest scop,
Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea
în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori ºi agenþii acestora;
e) examineazã orice plângere primitã referitoare la nerespectarea de cãtre operatori, directorii de arhivã sau de agenþii
împuterniciþi a dispoziþiilor legale ºi dispune mãsurile corespunzãtoare pentru îndreptarea situaþiei;
f) constatã, prin organele sale specializate, sãvârºirea contravenþiilor prevãzute de prezenta ordonanþã ºi aplicã
sancþiunile corespunzãtoare;
g) supravegheazã desfãºurarea activitãþii operatorilor ºi
agenþilor acestora în conformitate cu regulile de concurenþã
loialã, sesizeazã Consiliul Concurenþei, respectiv Oficiul
Concurenþei, cu privire la încãlcarea acestora ºi poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operaþiuni de înscriere
în arhivã, atunci când existã probe suficiente cu privire la
practicile respective. Mãsurile luate îºi vor produce efectele
pânã la soluþionarea definitivã a cauzei, potrivit dispoziþiilor
Legii concurenþei nr. 21/1996; dupã acest moment Autoritatea
de Supraveghere va dispune mãsuri în concordanþã cu
hotãrârea Consiliului Concurenþei, respectiv a instanþei
judecãtoreºti;
h) suspendã sau revocã dreptul unui operator sau al unui
agent de a efectua înscrieri în arhivã, în cazul în care constatã cã aceºtia au încãlcat în mod repetat dispoziþiile legale
ºi deciziile sale, menþionate la lit. d);
i) coopereazã cu operatorii ºi agenþii acestora, respectiv cu
Corpul operatorilor, în scopul îmbunãtãþirii calitãþilor ºi performanþelor tehnice, a administrãrii ºi funcþionãrii arhivei, precum
ºi a relaþiei dintre arhivã ºi terminalele care o deservesc;
j) asigurã, în condiþiile art. 54 alin. (2) din titlul VI, accesul
direct ºi gratuit al publicului la citirea ºi copierea informaþiilor
înscrise în arhivã, fãrã a stabili alte reguli cu privire la accesul
ºi la obþinerea informaþiilor din arhivã.
(3) Autoritatea de Supraveghere are competenþa de a solicita operatorului ºi personalului acestuia orice document sau
informaþie pe care o considerã necesarã, precum ºi de a
ridica toate înregistrãrile arhivei, în cazul în care constatã
încãlcãri grave ºi repetate ale legii în funcþionarea serviciului
respectiv.
Art. 4. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale, Autoritatea de
Supraveghere adoptã acte administrative numite decizii.
Art. 5. Ñ Poate dobândi calitatea de operator orice persoanã fizicã sau juridicã care îndeplineºte condiþiile prevãzute
de prezenta ordonanþã.
Art. 6. Ñ Numai operatorii autorizaþi ºi agenþii împuterniciþi
ai acestora au dreptul sã efectueze înscrieri în arhivã.

Art. 7. Ñ (1) Persoanele juridice autorizate sã opereze în
arhivã vor desemna unul sau mai mulþi directori de arhivã
care vor exercita drepturile ºi vor îndeplini obligaþiile încredinþate de persoana juridicã în legãturã cu activitatea arhivei.
(2) Directorul/directorii de arhivã reprezintã persoana juridicã în raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere ºi
cu terþii.
(3) Raporturile dintre persoana juridicã ºi directorul/directorii
sãi de arhivã sunt supuse, prin asemãnare, regulilor mandatului, dacã nu s-a precizat altfel în actele constitutive sau în
convenþia pãrþilor.
(4) Persoanele fizice autorizate sã opereze în arhivã,
române sau strãine, vor putea desemna o altã persoanã în
calitate de director de arhivã, în cazul în care aceastã
atribuþie nu va fi îndeplinitã de ele înseºi.
(5) Directorul de arhivã trebuie sã aibã pe perioada îndeplinirii atribuþiilor sale domiciliul sau reºedinþa în România.
Art. 8. Ñ (1) Actele juridice efectuate de directorul de
arhivã, în limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele
operatorului însuºi.
(2) Faptele licite sau ilicite sãvârºite de director obligã operatorul însuºi, dacã au fost îndeplinite cu prilejul exercitãrii
atribuþiilor acestuia.
(3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii terþilor, sãvârºite
de directorul de arhivã în exercitarea atribuþiilor care i-au fost
conferite, atrag rãspunderea solidarã a directorului ºi a operatorului faþã de terþi.
Art. 9. Ñ Operatorul poate ratifica actele încheiate în
numele ºi pe seama sa de director în absenþa sau cu
depãºirea limitelor împuternicirii.
Art. 10. Ñ Nu poate fi director de arhivã persoana care,
potrivit legii, este incapabilã sau care a fost condamnatã pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals,
înºelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare
de mitã, precum ºi pentru infracþiunile prevãzute în titlul VIII
din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
Art. 11. Ñ (1) Persoanele juridice strãine vor putea, cu
respectarea principiului specialitãþii de folosinþã, sã înfiinþeze în
România, în condiþiile legii, reprezentanþe sau alte sedii secundare, fãrã personalitate juridicã, al cãror obiect de activitate sã
îl constituie efectuarea operaþiunilor prevãzute în tilul VI.
(2) Persoanele juridice strãine vor desemna un director de
arhivã pentru reprezentanþele acestora din România.
Art. 12. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la data autorizãrii primilor operatori, aceºtia se vor constitui, în condiþiile
Ordonanþei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaþiile ºi
fundaþiile, într-o asociaþie profesionalã denumitã Corpul operatorilor, care sã le reprezinte interesele în raporturile cu
Autoritatea de Supraveghere ºi cu terþele persoane.
(2) Toþi operatorii autorizaþi de Autoritatea de Supraveghere
fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizãrii.
(3) Corpul operatorilor îºi va desfãºura activitatea potrivit
urmãtoarelor principii:
a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielilor comune.
Nivelul contribuþiei va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel
încât sã poatã asigura acoperirea cheltuielilor;
b) orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor vor fi
alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea arhivei;
c) fiecare operator va avea un vot în adoptarea deciziilor
Corpului operatorilor;
d) Corpul operatorilor va desemna, prin majoritate simplã,
comitetul sãu director, precum ºi preºedintele acestuia ºi le va
stabili atribuþiile;
e) în sarcina Corpului operatorilor vor intra ºi suportarea
cheltuielilor prilejuite de constituirea ºi susþinerea reþelei informatice a arhivei, administrarea ºi operarea arhivei, precum ºi
îndeplinirea oricãror acte necesare pentru realizarea acestor
atribuþii;
f) adoptarea deciziilor se va realiza în prezenþa majoritãþii
simple a membrilor Corpului operatorilor.
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(4) Statutul Corpului operatorilor, precum ºi modificãrile
acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enunþate mai
sus.
(5) Corpul operatorilor va putea adopta reguli interne pentru administrarea ºi operarea arhivei, cu respectarea titlului VI,
a regulamentului ºi a prezentei ordonanþe.
(6) Operatorii pot angaja discuþii cu privire la strategia de
stabilire a nivelului contribuþiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta.
(7) Încetarea valabilitãþii autorizaþiei de operator, din orice
motiv, atrage automat pierderea calitãþii de membru al
Corpului operatorilor. Din acelaºi moment înceteazã ºi obligaþia
operatorului de a suporta cota-parte din contribuþia sa la cheltuielile comune.
Art. 13. Ñ (1) Persoanele care doresc sã obþinã autorizaþia
de operator vor înainta Autoritãþii de Supraveghere urmãtoarele documente:
a) persoana fizicã:
1. cerere prin care îºi manifestã intenþia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele sale de identificare,
precum: numele, codul numeric personal, domiciliul, numãrul
de înmatriculare la registrul comerþului, locul principalului punct
de desfãºurare a activitãþii etc.;
2. certificatul de cazier judiciar emis de organele de poliþie;
3. atributele de identificare ºi certificatul de cazier judiciar
ale directorului de arhivã desemnat, în cazul în care aceastã
atribuþie nu va fi îndeplinitã de însãºi persoana fizicã solicitantã;
b) persoana juridicã:
1. o cerere semnatã de persoanele care au calitatea de a
o reprezenta legal, potrivit actelor constitutive, prin care îºi
manifestã intenþia de a deveni operator al arhivei, care va
cuprinde atributele de identificare a directorilor de arhivã ºi a
persoanei juridice, precum: denumirea, sediul, naþionalitatea,
firma, contul bancar, numãrul de înmatriculare la registrul
comerþului, codul fiscal etc.;
2. o copie certificatã de pe actul constitutiv de la registrul
comerþului, registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor, respectiv
menþionarea actului administrativ care a autorizat constituirea
ºi funcþionarea pe teritoriul României, în cazul reprezentanþelor
persoanelor juridice strãine;
3. certificatul de cazier judiciar pentru directorul de arhivã
ºi pentru orice altã persoanã fizicã împuternicitã sã reprezinte
persoana juridicã în mod legal.
Art. 14. Ñ Persoanele fizice sau cele juridice vor ataºa la
cererea de autorizare aprobarea organului competent pentru
desfãºurarea unei astfel de activitãþi, dacã pentru exercitarea
unei activitãþi de asemenea naturã existã obligaþia obþinerii
unei astfel de aprobãri.
Art. 15. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentaþiei complete pentru obþinerea autorizaþiei de
operator, Autoritatea de Supraveghere va soluþiona cererea de
acordare a autorizaþiei.
(2) Autorizarea se face prin ordin al ministrului justiþiei ºi
se acordã pe o duratã de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii periodice.
(3) În vederea soluþionãrii cererii de autorizare, Autoritatea
de Supraveghere va verifica condiþiile stabilite de lege, precum
ºi gradul de satisfacere a urmãtoarelor criterii:
a) gradul de rãspândire în teritoriu a solicitantului ºi existenþa unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea
atribuþiei de operator;
b) numãrul de birouri teritoriale care vor primi avize de
garanþie, în vederea înscrierii în arhivã;
c) existenþa unei garanþii pentru rãspunderea profesionalã,
superioarã nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1);
d) oferirea serviciilor de înscriere pentru publicul larg;
e) capacitatea de a crea facilitãþi pentru accesul liber al
publicului la informaþiile cuprinse în arhivã;
f) capacitatea de a asigura accesul la arhivã prin tehnologii
noi.
(4) Prin instrucþiuni Autoritatea de Supraveghere va stabili
punctajul corespunzãtor fiecãrui criteriu ºi va putea, în funcþie

3

de condiþiile existente pe piaþa serviciilor operatorilor, sã completeze sau sã reducã sfera criteriilor prevãzute la alin. (3).
Art. 16. Ñ (1) Operatorii sunt abilitaþi sã împuterniceascã
agenþi, care vor acþiona în numele ºi pe seama acestora, sã
înregistreze direct în arhivã avizele de garanþie.
(2) Operatorul este rãspunzãtor solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atribuþiilor
încredinþate.
(3) Agentul împuternicit este obligat sã menþioneze pe
toate documentele emise de el calitatea de agent împuternicit,
precum ºi numele/denumirea operatorului care l-a împuternicit.
(4) Raporturile dintre operatori ºi agenþii acestora se stabilesc pe baze contractuale.
Art. 17. Ñ (1) În termen de 24 de ore de la împuternicirea
unui agent, operatorul va comunica Autoritãþii de
Supraveghere atributele de identificare a agentului, astfel cum
figureazã în cuprinsul art. 13.
(2) Operatorul va comunica Autoritãþii de Supraveghere, de
îndatã ce ia cunoºtinþã, orice modificãri ale elementelor
prevãzute la alin. (1), sub sancþiunea reparãrii prejudiciilor
cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaþii.
(3) Orice corespondenþã a Autoritãþii de Supraveghere cu
agenþii împuterniciþi se va face la adresa acestora, astfel cum
figureazã în registrele Autoritãþii de Supraveghere, sub
sancþiunea nulitãþii absolute.
Art. 18. Ñ (1) Decizia Autoritãþii de Supraveghere de revocare sau suspendare a autorizaþiei de funcþionare va fi publicatã pe pagina de web a arhivei ºi într-un ziar de largã
circulaþie ºi va produce efecte la 40 de zile de la publicarea
sa în pagina de web.
(2) Decizia va preciza momentul la care dreptul operatorului ºi al agenþilor sãi de a efectua înscrieri a fost sau
urmeazã sã fie suspendat sau revocat.
(3) În termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii în pagina de web a arhivei, Autoritatea de Supraveghere
va comunica mãsura luatã tuturor agenþilor operatorului în
cauzã.
Art. 19. Ñ (1) Operatorii sunt obligaþi sã garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultând din înscrierea
necorespunzãtoare a avizelor de garanþie.
(2) Garantarea profesionalã se realizeazã prin subscrierea
unei poliþe de asigurare la o societate de asigurare sau prin
obþinerea unei scrisori de garanþie din partea unei instituþii
financiar-bancare de specialitate.
(3) În cazul în care operatorul însuºi este o societate de
asigurare sau o instituþie financiar-bancarã, poliþa de asigurare,
respectiv scrisoarea de garanþie, trebuie sã fie emisã de o
altã societate de asigurare sau, dupã caz, instituþie financiarbancarã, la care operatorul nu deþine:
a) calitatea de membru în consiliul de administraþie, comitetul de direcþie sau comisia de cenzori;
b) calitatea de acþionar având cel puþin o poziþie de control
în structura acþionariatului entitãþii respective, potrivit Legii
nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori, cu
modificãrile ulterioare.
(4) Dispoziþiile alin. (3) se aplicã, în mod corespunzãtor, în
cazul în care operatorul, persoanã fizicã, soþul sau rudele
pânã la gradul al patrulea inclusiv deþin una dintre calitãþile
prevãzute la lit. a) sau b).
(5) Durata contractului de asigurare, respectiv a scrisorii de
garanþie, trebuie sã acopere cel puþin perioada în care operatorului îi poate fi angajatã rãspunderea civilã.
Art. 20. Ñ (1) Indemnizaþia de asigurare, respectiv scrisoarea de garanþie, va reprezenta cel puþin echivalentul în lei al
sumei de 5.000 euro pentru fiecare tranºã de 50 de
operaþiuni de înscriere, efectuate de operatori ºi agenþii
acestora.
(2) Dacã operatorul doreºte sã efectueze înscrieri peste
numãrul de înscrieri pentru care existã garanþie, acesta trebuie
sã îºi constituie o garanþie suplimentarã corespunzãtoare înainte
de a proceda la efectuarea de noi înscrieri.
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(3) Autoritatea de Supraveghere va monitoriza numãrul
înscrierilor efectuate de fiecare operator, comunicându-i acestuia, prin intermediul arhivei, înºtiinþãri periodice cu privire la
numãrul de înscrieri rãmase acoperite de garanþie. Dupã efectuarea ultimei înscrieri acoperite de garanþie, accesul operatorului se va bloca automat, dacã nu se va face dovada
constituirii garanþiei suplimentare. Accesul se va debloca de
îndatã ce operatorul va înºtiinþa Autoritatea de Supraveghere
despre constituirea garanþiei suplimentare, fãcând dovada
corespunzãtoare în acest sens.
(4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizaþia dacã
în termen de 3 luni de la data blocãrii accesului operatorului
la arhivã acesta nu va face dovada corespunzãtoare cã a
constituit garanþia suplimentarã.
Art. 21. Ñ (1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfãºuratã de operator potrivit titlului VI ºi regulamentului,
inclusiv cele care angajeazã, în condiþiile legii, rãspunderea
civilã rezultând din sãvârºirea unei fapte penale sau a unei
contravenþii, vor fi acoperite cu indemnizaþia de asigurare sau
cu scrisoarea de garanþie.
(2) În cazul neacoperirii întregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la rãspunderea civilã.
(3) Rãspunderea operatorilor vizând exercitarea atribuþiilor
care privesc înscrierile avizelor de garanþie în arhivã, în modul
prevãzut în titlul VI, în regulament ºi în prezenta ordonanþã,
se apreciazã in abstracto, în condiþiile stabilite de art. 1.080
alin. (1) din Codul civil.
Art. 22. Ñ Termenul de prescripþie extinctivã pentru introducerea acþiunii în rãspundere civilã împotriva operatorului
ºi/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzãtoare culpabilã a avizelor de
garanþie în raport cu formularele de avize de garanþie predate
de solicitantul înscrierii, este de 2 ani ºi începe sã curgã de
la data la care persoana interesatã a cunoscut prejudiciul, dar
cel mai târziu de la împlinirea a douã luni de la data
efectuãrii înscrierii avizului de garanþie în arhivã.
Art. 23. Ñ (1) Pentru obþinerea autorizaþiei ºi pentru fiecare reautorizare operatorii vor plãti o taxã în cuantum de
2.000.000 lei.
(2) De asemenea, operatorii vor plãti o taxã în cuantum de
500.000 lei pentru fiecare agent împuternicit sã efectueze
înscrieri în arhivã.
Art. 24. Ñ (1) Beneficiarii serviciilor de înscriere a avizelor
de garanþie în arhivã vor plãti o taxã de 300.000 lei pentru
fiecare aviz de garanþie iniþial.
(2) Pentru celelalte avize de garanþie se vor plãti urmãtoarele taxe:
a) 100.000 lei pentru avizul modificator al avizului de
garanþie iniþial;
b) 100.000 lei pentru avizul de nulitate al avizului de
garanþie iniþial;
c) 100.000 lei pentru avizul de stingere a avizului de
garanþie iniþial;
d) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creanþei;
e) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garanþiei la o
parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanþie
iniþial;
f) 200.000 lei pentru avizul de prelungire a avizului de
garanþie iniþial.
Art. 25. Ñ (1) Sumele realizate din taxele stabilite la
art. 23 ºi 24 se constituie ºi se utilizeazã ca venituri extrabugetare la dispoziþia Ministerului Justiþiei, în completarea
alocaþiilor de la bugetul de stat.
(2) Modul de utilizare a sumelor constituite conform
alin. (1), precum ºi detalierea cheltuielilor se vor stabili prin
ordin al ministrului justiþiei.
(3) Disponibilitãþile rãmase la finele anului se vor reporta
în anul urmãtor pentru a fi cheltuite cu aceeaºi destinaþie.
(4) Evidenþa contabilã a sumelor prevãzute la alin. (1), precum ºi verificarea respectãrii destinaþiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor ºi din
cadrul Ministerului Justiþiei.

(5) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 ºi 24 va fi actualizat prin hotãrâre a Guvernului, în funcþie de rata oficialã a
indicelui de inflaþie.
Art. 26. Ñ Modul de încasare ºi de platã a sumelor
prevãzute la art. 23 ºi 24 se stabilesc prin instrucþiuni aprobate prin ordin comun al ministrului justiþiei ºi ministrului
finanþelor.
Art. 27. Ñ (1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operaþiunilor de înscriere a avizelor de garanþie,
pentru accesul la baza de date ºi pentru celelalte servicii
accesorii se stabileºte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenþei nr. 21/1996.
(2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru
zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim
de urgenþã, pentru înscrierile prin Internet sau on-line, potrivit
propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziþiilor
legale.
(3) Sunt interzise operatorilor, agenþilor împuterniciþi ºi
Corpului operatorilor publicarea de tabele comparative privind
nivelul tarifelor ºi adoptarea oricãror mãsuri al cãror scop este
sã limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatori ºi agenþii împuterniciþi pentru serviciile de înregistrare sau
pentru împuternicirea de cãtre operatori a unor noi agenþi.
Art. 28. Ñ (1) Operatorii ºi agenþii acestora sunt supuºi
prevederilor Legii concurenþei nr. 21/1996 în ceea ce priveºte
stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum
ºi a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect
restrângerea concurenþei pe piaþa serviciilor respective.
(2) Operatorii ºi agenþii acestora sunt, de asemenea,
supuºi prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenþei neloiale, cu modificãrile ulterioare.
Art. 29. Ñ (1) Situaþia financiarã a operatorilor privind cheltuielile efectuate în legãturã cu operarea bazei de date va fi
verificatã financiar-contabil de cãtre persoane care au calitatea
de auditor financiar, în conformitate cu dispoziþiile Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de
audit financiar.
(2) Autoritatea de Supraveghere va hotãrî dacã fondurile
prevãzute pentru funcþionarea bazei de date sunt suficiente ºi
are dreptul sã dispunã mãsurile corespunzãtoare pentru lãrgirea concurenþei, în cazul în care constatã cã încasãrile au
avut drept rezultat câºtiguri excesive pentru Corpul
operatorilor.
Art. 30. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã între 1.000.000 lei ºi 2.000.000 lei fapta Corpului
operatorilor, a operatorilor, respectiv a agenþilor autorizaþi, de
a nu furniza în termen de 30 de zile de la data primirii solicitãrii informaþiile cerute de Autoritatea de Supraveghere sau
rapoartele prevãzute în regulament.
Art. 31. Ñ (1) Constituie contravenþii, dacã nu sunt
sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit legii penale, sã
constituie infracþiuni, urmãtoarele fapte:
a) falsificarea datelor din arhivã;
b) înscrierea avizelor de garanþie de cãtre o parte neinteresatã;
c) falsificarea informaþiilor extrase din arhivã, în vederea
influenþãrii oricãrei decizii cu privire la un drept de garanþie;
d) distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de
neîntrebuinþare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei.
(2) Faptele prevãzute la alin. (1) se sancþioneazã cu
amendã cuprinsã între 5.000.000 lei ºi 10.000.000 lei.
Art. 32. Ñ Nerespectarea dispoziþiilor art. 16 alin. (3) din
prezenta ordonanþã, a art. 35 ºi a art. 46 alin. (1) din regulament constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu avertisment
sau cu amendã cuprinsã între 1.000.000 lei ºi 2.000.000 lei.
Art. 33. Ñ (1) Constatarea contravenþiilor prevãzute la
art. 30, 31 ºi 32 ºi aplicarea sancþiunilor se efectueazã de
cãtre organele de specialitate ale Autoritãþii de Supraveghere.
(2) Cuantumul amenzilor stabilite la art. 30, 31 ºi 32 va fi
actualizat prin hotãrâre a Guvernului, în funcþie de rata oficialã
a indicelui de inflaþie.
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(3) Prevederile art. 30, 31 ºi 32 se completeazã cu dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ulterioare.
Art. 34. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe
se abrogã art. 45, 46, 47, 48, 51 ºi 52 din titlul VI ”Regimul
juridic al garanþiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economiceÒ,
art. 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

5

23, 25, 26, 27, 38, 48, 49, 50, 90, 91, 92 ºi 93 din
Regulamentul pentru organizarea ºi funcþionarea Arhivei
Electronice de Garanþii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 802/1999, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.
Art. 35. Ñ Pânã la funcþionarea efectivã a arhivei
operaþiunile de publicitate se efectueazã în vechile registre de
gajuri existente la judecãtorii.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 29 august 2000.
Nr. 89.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind organizarea ºi funcþionarea serviciilor de reintegrare socialã a infractorilor
ºi de supraveghere a executãrii sancþiunilor neprivative de libertate
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ În vederea reintegrãrii sociale a persoanelor care
au sãvârºit infracþiuni, menþinute în stare de libertate, ºi a
supravegherii executãrii obligaþiilor stabilite de instanþa de judecatã în sarcina acestora, se înfiinþeazã, sub autoritatea
Ministerului Justiþiei, serviciile de reintegrare socialã a infractorilor ºi de supraveghere a executãrii sancþiunilor neprivative de
libertate, denumite în continuare servicii de reintegrare socialã ºi
supraveghere, ca organisme specializate, fãrã personalitate
juridicã.
Art. 2. Ñ Activitatea serviciilor de reintegrare socialã ºi
supraveghere se desfãºoarã cu atragerea ºi implicarea comunitãþii în procesul de reintegrare socialã a persoanelor
prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ (1) La cererea persoanelor prevãzute la art. 1,
serviciile de reintegrare socialã ºi supraveghere le pot asigura
asistenþã ºi consiliere în vederea îndreptãrii ºi reintegrãrii sociale a acestora.
(2) Serviciile de reintegrare socialã ºi supraveghere coopereazã cu personalul specializat în asistenþã ºi consiliere din
cadrul administraþiei penitenciarelor, în scopul îndreptãrii ºi
reintegrãrii sociale a persoanelor condamnate la o pedeapsã
cu privare de libertate, cu acordul acestora.
Art. 4. Ñ Serviciile de reintegrare socialã ºi supraveghere
îºi desfãºoarã activitatea fãrã vreo discriminare pe temei de
naþionalitate, cetãþenie, rasã, origine etnicã, limbã, religie, sex,
opinie politicã sau orice altã opinie, apartenenþã politicã, avere,
origine socialã sau alte asemenea temeiuri.
Art. 5. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor, serviciile de reintegrare socialã ºi supraveghere colaboreazã cu organizaþiile
neguvernamentale ce desfãºoarã activitãþi în domeniu, în
condiþiile stabilite în regulamentul de aplicare a dispoziþiilor
prezentei ordonanþe.
(2) Serviciile de reintegrare socialã ºi supraveghere, în
derularea activitãþii lor, pot colabora cu specialiºti din alte
domenii de activitate, cu voluntari din rândul comunitãþii, precum ºi cu reprezentanþi ai societãþii civile.
(3) Colaboratorii pot fi remuneraþi pentru activitatea
desfãºuratã, potrivit legii.

CAPITOLUL II
Organizarea ºi funcþionarea serviciilor de reintegrare socialã
ºi supraveghere
Art. 6. Ñ (1) Coordonarea activitãþii de reintegrare socialã
a infractorilor ºi de supraveghere a executãrii sancþiunilor
neprivative de libertate se realizeazã de cãtre Direcþia de reintegrare socialã a infractorilor ºi supraveghere a executãrii
sancþiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului
Justiþiei, condusã de un director numit, potrivit legii, prin ordin
al ministrului justiþiei.
(2) Controlul activitãþii de reintegrare socialã ºi supraveghere se realizeazã de cãtre inspectorii de reintegrare socialã
ºi supraveghere din cadrul direcþiei prevãzute la alin. (1).
(3) Pe lângã fiecare tribunal se organizeazã ºi funcþioneazã
servicii de reintegrare socialã a infractorilor ºi supraveghere a
executãrii sancþiunilor neprivative de libertate.
(4) Competenþa teritorialã a serviciilor de reintegrare socialã
ºi supraveghere se stabileºte prin regulamentul de aplicare a
dispoziþiilor prezentei ordonanþe.
(5) Serviciile de reintegrare socialã ºi supraveghere sunt
conduse de ºefi de serviciu.
(6) Numãrul de posturi necesar pentru fiecare serviciu de
reintegrare socialã ºi supraveghere se stabileºte prin ordin al
ministrului justiþiei, în limita numãrului maxim de posturi aprobat Ministerului Justiþiei.
Art. 7. Ñ (1) Personalul de reintegrare socialã ºi supraveghere este format din ºefii serviciilor de reintegrare socialã ºi
supraveghere, precum ºi din consilierii de reintegrare socialã
ºi supraveghere.
(2) Persoanele prevãzute la alin. (1) sunt numite în funcþie
prin ordin al ministrului justiþiei.
(3) Salarizarea personalului de reintegrare socialã ºi supraveghere ºi a inspectorilor de reintegrare socialã ºi supraveghere se realizeazã potrivit dispoziþiilor Legii privind salarizarea
ºi alte drepturi ale personalului din organele autoritãþii
judecãtoreºti.
Art. 8. Ñ (1) Poate fi consilier de reintegrare socialã ºi
supraveghere sau ºef al serviciului de reintegrare socialã ºi
supraveghere ori inspector de reintegrare socialã ºi supraveghere persoana care îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
a) are cetãþenia românã ºi domiciliul în România;
b) are capacitate deplinã de exerciþiu;
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c) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
d) este apt din punct de vedere medical ºi psihologic pentru exercitarea funcþiei, fapt dovedit pe baza unui examen
medical ºi psihologic de specialitate;
e) nu a fost condamnat definitiv pentru sãvârºirea unei
infracþiuni de naturã sã îl facã incompatibil cu funcþia pe care
o îndeplineºte ºi se bucurã de o bunã reputaþie;
f) este licenþiat în asistenþã socialã, psihologie, sociologie,
pedagogie sau drept ori este absolvent al unei forme de
învãþãmânt postuniversitar în domeniul reintegrãrii sociale a
infractorilor ºi supravegherii acestora;
g) a absolvit cursurile de reintegrare socialã ºi supraveghere organizate de Ministerul Justiþiei ori o formã de
învãþãmânt postuniversitar în domeniul reintegrãrii sociale a
infractorilor ºi supravegherii acestora ºi a câºtigat concursul
organizat pentru ocuparea funcþiei pentru care candideazã.
(2) Condiþiile de organizare ºi desfãºurare a cursurilor de
reintegrare socialã ºi supraveghere, precum ºi a concursului
pentru ocuparea funcþiei de consilier de reintegrare socialã ºi
supraveghere sau de ºef al serviciului de reintegrare socialã
ºi supraveghere ori inspector de reintegrare socialã ºi supraveghere se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al
ministrului justiþiei.
(3) Înscrierea la cursurile de reintegrare socialã ºi supraveghere ºi la concursul pentru ocuparea funcþiilor prevãzute la
alin. (2) se face dupã achitarea taxelor de înscriere.
Art. 9. Ñ Pregãtirea ºi specializarea personalului de reintegrare socialã ºi supraveghere, precum ºi a inspectorilor de
reintegrare socialã ºi supraveghere sunt de competenþa
Ministerului Justiþiei, prin direcþia de specialitate.
Art. 10. Ñ Finanþarea activitãþii serviciilor de reintegrare
socialã ºi supraveghere se face de la bugetul de stat.
CAPITOLUL III
Activitatea serviciilor de reintegrare socialã ºi supraveghere
Art. 11. Ñ (1) Serviciile de reintegrare socialã ºi supraveghere au urmãtoarele atribuþii:
a) supravegheazã respectarea de cãtre persoana condamnatã a mãsurilor prevãzute la art. 863 alin. 1 lit. a)Ñd) din
Codul penal;
b) supravegheazã executarea obligaþiilor impuse condamnatului de cãtre instanþã, prevãzute în art. 863 alin. 3 lit. a)Ñf)
din Codul penal;
c) supravegheazã executarea obligaþiilor impuse minorului
de cãtre instanþã, prevãzute în art. 103 alin. 3 lit. a)Ñc) din
acelaºi cod;
d) întocmesc, la cererea instanþelor de judecatã, referate
de evaluare cu privire la persoanele prevãzute la art. 1 sau
cu privire la inculpaþi;
e) colaboreazã cu instituþiile publice în vederea executãrii
mãsurii obligãrii minorului la prestarea unei activitãþi neremunerate într-o instituþie de interes public;
f) desfãºoarã, la cerere, activitãþi de consiliere individualã a
infractorilor în ceea ce priveºte comportamentul social, de
grup ºi individual;
g) iniþiazã ºi deruleazã programe speciale de protecþie,
asistenþã socialã ºi juridicã a minorilor ºi tinerilor care au
sãvârºit infracþiuni;
h) iniþiazã ºi deruleazã, împreunã cu voluntarii ºi reprezentanþii societãþii civile, precum ºi cu organizaþii guvernamentale
ºi neguvernamentale române ºi strãine, programe de resocializare a persoanelor prevãzute în art. 1 ºi în art. 3 alin. (2)
care au solicitat sã participe la aceste programe, pentru sprijinirea acestora în respectarea condiþiilor impuse de instanþa de
judecatã ºi pentru reintegrarea lor socialã;
i) colaboreazã cu instituþiile publice ºi private, precum ºi cu
persoanele fizice ºi juridice din raza lor de competenþã, în
vederea identificãrii, dupã caz, a locurilor de muncã disponibile, a cursurilor ºcolare, precum ºi a celor de calificare sau
recalificare profesionalã;
j) orice alte atribuþii prevãzute de lege.
(2) Serviciile de reintegrare socialã ºi supraveghere,
împreunã cu personalul specializat în asistenþã ºi consiliere din

cadrul administraþiei penitenciarelor, pot derula programe privind
activitãþi lucrative, socioeducative, de instruire ºcolarã ºi formare
profesionalã pentru persoanele condamnate.
(3) Persoanele prevãzute în art. 7 alin. (1) întocmesc, pe
parcursul desfãºurãrii activitãþilor, referate periodice de reintegrare socialã ºi supraveghere pentru cei care au solicitat asistenþa ºi consilierea din partea serviciilor de reintegrare socialã
ºi supraveghere.
Art. 12. Ñ (1) Referatul de evaluare solicitat serviciului de
reintegrare socialã ºi supraveghere potrivit dispoziþiilor art. 11
alin. (1) lit. d) conþine date privind persoana inculpatului sau,
dupã caz, a persoanelor prevãzute în art. 1, nivelul instrucþiei
ºcolare, comportamentul, factorii care îi influenþeazã sau îi pot
influenþa conduita generalã, precum ºi perspectivele reintegrãrii
în societate.
(2) Referatul de evaluare are caracter consultativ ºi de orientare.
(3) La întocmirea referatului de evaluare serviciul de reintegrare socialã ºi supraveghere poate colabora cu psihologi,
cadre didactice, sociologi, medici sau alþi specialiºti desemnaþi
de autoritãþile competente.
(4) Referatul de evaluare se depune de cãtre serviciul de
reintegrare socialã ºi supraveghere la instanþa de judecatã, în
termen de 14 zile de la data primirii solicitãrii.
Art. 13. Ñ (1) Persoanelor menþionate la art. 1 care au
solicitat asistenþa ºi consilierea din partea serviciului de reintegrare socialã ºi supraveghere li se întocmeºte un dosar de
reintegrare socialã ºi supraveghere.
(2) Dosarul prevãzut la alin. (1) conþine date în ceea ce
priveºte persoana care a solicitat asistenþã ºi consiliere, fapta
sãvârºitã, hotãrârea instanþei de judecatã, obligaþiile stabilite în
sarcina sa ºi termenul de încercare, referatul de evaluare,
referatele periodice de reintegrare socialã ºi supraveghere ºi
concluziile.
(3) Dosarul de reintegrare socialã ºi supraveghere este
confidenþial.
Art. 14. Ñ (1) Persoanele prevãzute la art. 1, precum ºi
apãrãtorul, ales sau numit din oficiu, dacã are acordul persoanei cãreia i s-a întocmit dosarul, au acces la dosarul de reintegrare socialã ºi supraveghere.
(2) Dosarul poate fi consultat în camera de consiliu de
cãtre instanþa de judecatã, judecãtorul delegat cu executarea
ºi de cãtre procuror.
(3) Dosarul poate fi consultat, cu aprobarea ºefului serviciului de reintegrare socialã ºi supraveghere, de cãtre reprezentanþii persoanelor juridice care desfãºoarã activitãþi în domeniul
respectãrii drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate, dacã au acordul scris al persoanei cãreia i s-a întocmit
dosarul.
(4) Consultarea dosarului se consemneazã de fiecare datã
într-un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare socialã
ºi supraveghere ºi de persoana care l-a studiat.
(5) Termenul de pãstrare în arhivã a dosarelor de reintegrare socialã ºi supraveghere este de 5 ani.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 15. Ñ (1) În vederea aplicãrii dispoziþiilor prezentei ordonanþe numãrul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiþiei
ºi pentru unitãþile din sistemul justiþiei se va suplimenta în mod
corespunzãtor prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Cheltuielile de personal necesare aplicãrii dispoziþiilor
prezentei ordonanþe se realizeazã în cadrul cheltuielilor de
personal aprobate prin buget Ministerului Justiþiei.
(3) Ministerul Justiþiei va propune modificarea nomenclatorului de funcþii ºi introducerea funcþiei de consilier de reintegrare socialã ºi supraveghere, precum ºi a funcþiei de
inspector de reintegrare socialã ºi supraveghere.
Art. 16. Ñ (1) Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la
60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cu excepþia dispoziþiilor referitoare la activitatea serviciilor de reintegrare socialã ºi supraveghere, care se aplicã
dupã numirea în funcþie a consilierilor de reintegrare socialã

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 423/1.IX.2000
ºi supraveghere prin ordin al ministrului justiþiei, dar nu mai
târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul
2001.
(2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei
ordonanþe în Monitorul Oficial al României, Partea I, se
adoptã, prin hotãrâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a
dispoziþiilor prezentei ordonanþe.
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(3) Pe data numirii în funcþie a consilierilor de reintegrare
socialã ºi supraveghere, potrivit dispoziþiilor alin. (1), centrele
experimentale de probaþiune îºi înceteazã activitatea.
Organizaþiile neguvernamentale care au sprijinit aceste centre
vor putea colabora în continuare cu serviciile de reintegrare
socialã ºi supraveghere, potrivit dispoziþiilor prezentei ordonanþe.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucureºti, 29 august 2000.
Nr. 92.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinþarea Societãþii Comerciale
”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 1 lit. F pct. 12 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. I. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 45/1997 privind
înfiinþarea Societãþii Comerciale ”Compania Naþionalã de
Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A., publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 29 august
1997, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 136/1998, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 2. Ñ (1) Capitalul social al Societãþii Comerciale
”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ
TAROMÒ Ñ S.A. este de 1.949.048.700.000 lei, împãrþit în
77.961.948 acþiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare.
(2) Capitalul social este deþinut dupã cum urmeazã:
Ñ 1.857.802.025.000 lei de cãtre statul român, reprezentat
prin Ministerul Transporturilor, împãrþit în 74.312.081 acþiuni în
valoare nominalã de 25.000 lei;
Ñ 18.845.950.000 lei de cãtre Societatea de Investiþii
Financiare Muntenia, împãrþit în 753.838 acþiuni în valoare
nominalã de 25.000 lei;
Ñ 66.750.850.000 lei de cãtre Regia Autonomã
”Administraþia Românã a Serviciilor de Trafic AerianÒ Ñ
ROMAT Ñ S.A., împãrþit în 2.670.034 acþiuni în valoare nominalã de 25.000 lei;
Ñ 5.649.875.000 lei de cãtre Regia Autonomã ”Autoritatea
Aeronauticã Civilã RomânãÒ, împãrþit în 225.995 acþiuni în
valoare nominalã de 25.000 lei.
(3) Majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea
tipului ºi/sau a valorii nominale a acþiunilor, precum ºi orice
altã modificare a statutului Societãþii Comerciale ”Compania
Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ
S.A. sunt de competenþa exclusivã a adunãrii generale a
acþionarilor.È
2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 3. Ñ (1) Privatizarea Societãþii Comerciale ”Compania
Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A.,
precum ºi tranzacþiile având ca obiect acþiuni ale acesteia se pot
realiza cu respectarea urmãtoarelor reguli:
a) participarea statului român la capitalul social nu se va
diminua sub limita deþinerii unui procent de 33,4% din totalul
drepturilor de vot în adunarea generalã a acþionarilor;
b) participarea persoanelor fizice române care au calitatea
de salariat al Societãþii Comerciale ”Compania Naþionalã de
Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A. la capitalul
social, în procent de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a acþionarilor;

c) persoanele fizice ºi/sau juridice de altã cetãþenie, respectiv naþionalitate, decât cea românã nu vor putea deþine,
independent sau cumulat, un numãr de acþiuni care sã reprezinte mai mult de 49% din capitalul social ºi din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a acþionarilor;
d) persoanele fizice ºi/sau juridice de altã cetãþenie, respectiv naþionalitate, decât cea românã nu vor putea deþine,
direct sau indirect, mai mult de 49% din capitalul social ºi din
totalul drepturilor de vot în societãþile comerciale române care
au calitatea de acþionari ai Societãþii Comerciale ”Compania
Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A.
(2) În cazul modificãrilor capitalului social al Societãþii
Comerciale ”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene
Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A., structura acþionariatului, rezultatã
ca efect al acestor modificãri, va trebui sã respecte cotele
procentuale prevãzute la alin. (1).
(3) Orice acte juridice încheiate cu încãlcarea dispoziþiilor
alin. (2) sunt nule de drept pentru numãrul de acþiuni a cãror
dobândire conduce la depãºirea limitelor prevãzute la
alin. (1).È
3. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 6. Ñ Ministerul Transporturilor exercitã toate drepturile
ce decurg din calitatea de acþionar al statului la Societatea
Comercialã ”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene
Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A.È
4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 7. Ñ (1) Societatea Comercialã ”Compania Naþionalã
de Transporturi Aeriene Române TAROMÒ Ñ S.A. este condusã de adunarea generalã a acþionarilor ºi de consiliul de
administraþie, ale cãror componenþã ºi atribuþii sunt cele
prevãzute de lege ºi de statutul societãþii.È
5. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:
Ç(3) Adunarea generalã a acþionarilor alege Consiliul de
administraþie al Societãþii Comerciale ”Compania Naþionalã de
Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A. Pânã la
finalizarea procesului de privatizare membrii consiliului de
administraþie, precum ºi preºedintele acestuia, care este ºi
directorul general al societãþii, sunt numiþi prin ordin al ministrului transporturilor.È
6. Articolul 8 se abrogã.
7. Alineatul (1) al articolului 9 se abrogã.
8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Atribuþiile preºedintelui consiliului de administraþie se
stabilesc prin statutul societãþii.Ò
9. Alineatul (1) al articolului 10 se abrogã.
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10. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 11. Ñ Cel puþin jumãtate din numãrul membrilor
Consiliului de administraþie al Societãþii Comerciale ”Compania
Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ
S.A. trebuie sã aibã cetãþenie românã.È
11. Articolul 12 se abrogã.
12. Articolul 13 se abrogã.
13. Articolul 14 se abrogã.
14. Articolul 16 se abrogã.
15. Articolul 17 se abrogã.
16. Alineatul (5) al articolului 20 va avea urmãtorul
cuprins:
Ç(5) Majorarea capitalului social al Societãþii Comerciale
”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ
TAROMÒ Ñ S.A. prin conversia creanþelor statului în acþiuni
se va realiza pe baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, cu respectarea condiþiilor de fond ºi procedurã prevãzute
de lege ºi de statutul societãþii.È
17. Alineatele (6) ºi (7) ale articolului 20 se abrogã.
18. Alineatul (1) al articolului 21 se abrogã.
19. Anexa la Ordonanþa Guvernului nr. 45/1997 privind
înfiinþarea Societãþii Comerciale ”Compania Naþionalã de

Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A. se
înlocuieºte cu anexa care face parte integrantã din prezenta
ordonanþã.
Art. II. Ñ Sumele achitate în plus faþã de obligaþiile datorate bugetului de stat de cãtre Societatea Comercialã
”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ
TAROMÒ Ñ S.A., conform anexei prevãzute la art. I pct. 19
din prezenta ordonanþã, se restituie sau se compenseazã cu
alte obligaþii bugetare ale Societãþii Comerciale ”Compania
Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A.
Art. III. Ñ (1) Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la 45 zile
de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pânã la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe
Adunarea generalã a acþionarilor a Societãþii Comerciale
”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ
TAROMÒ Ñ S.A. va aproba noul statut al companiei.
(3) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe se
abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 863/1997 pentru aprobarea
Statutului Societãþii Comerciale ”Compania Naþionalã de
Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A., publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 24
decembrie 1997.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 29 august 2000.
Nr. 98.

ANEXÃ
SITUAÞIA

privind obligaþiile fiscale neachitate în termen la 31 iulie 1997, în conformitate cu art. 18
din Ordonanþa Guvernului nr. 45/1997
Nr.
crt.

Valoarea în devize ºi echivalentul
la cursul valutar B.N.R.
la 31 iulie 1997

Natura obligaþiei

1.

Impozit pe redevenþã

2.

Impozit pe dobânzi

3.

Total eºalonãri

4.
5.

Majorãri de întârziere aferente impozitului
pe redevenþe
Majorãri aferente impozitului pe dobânzi

6.

Total scutiri

USD
lei
USD
lei
USD
lei
USD
lei
USD
lei
USD
lei

746.446
5.452.788.030
2.364.814
17.274.966.270
3.111.260
22.727.754.300
902.007
6.589.161.135
4.028.980
29.431.698.900
4.930.987
36.020.860.035
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