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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiilor de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã
penalã, excepþii ridicate de Melinda Asztalos ºi Sorin
Petrache în dosarele nr. 5.369/2000, nr. 7.137/2000 ºi
nr. 7.345/2000 ale Judecãtoriei Oradea.

La apelul nominal rãspunde avocat Adriana Dochiþescu
pentru Mircea Ifrim, lipsind autorii excepþiilor ºi celelalte
pãrþi, faþã de care procedura de citare este legal
îndeplinitã.
Curtea, având în vedere cã excepþiile de
neconstituþionalitate ridicate în dosarele nr. 146C/2001,
nr. 147C/2001 ºi nr. 148C/2001 au un conþinut identic,
pune în discuþie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Partea prezentã ºi reprezentantul Ministerului Public nu se
opun conexãrii dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziþiilor
art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicatã, coroborate cu
cele ale art. 164 din Codul de procedurã civilã, dispune
conexarea dosarelor nr. 147C/2001 ºi nr. 148C/2001 la
Dosarul nr. 146C/2001.
Avocatul prezent, þinând seama de jurisprudenþa Curþii
Constituþionale, solicitã respingerea excepþiilor de necon-
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stituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 alin. 1 din Codul de
procedurã penalã, acestea fiind neîntemeiate. Se apreciazã
cã excepþiile au fost ridicate cu scopul tergiversãrii cauzelor
aflate spre judecare la instanþã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiilor, ca fiind neîntemeiate, evocând
jurisprudenþa Curþii Constituþionale în materie.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin încheierile din 21 martie 2001, pronunþate în dosarele nr. 5.369/2000, nr. 7.137/2000 ºi nr. 7.345/2000,
Judecãtoria Oradea a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279
alin. 1 din Codul de procedurã penalã, excepþii ridicate de
Melinda Asztalos ºi Sorin Petrache.
În motivarea excepþiilor de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor
art. 1 alin. (3), art. 16, 30, 49 ºi 54 din Constituþie, deoarece împiedicã exercitarea liberã a profesiei de ziarist ºi
produc inechitate socialã. De asemenea, se aratã cã aceleaºi dispoziþii violeazã libertatea de exprimare ºi dreptul la
informaþie, încãlcând astfel prevederile art. 20, 30 ºi 31 din
Constituþie. În opinia autorilor excepþiei, prin punerea în
miºcare a acþiunii penale la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, oricând ºi fãrã nici o condiþie, ziaristul poate
fi constrâns sã adopte o poziþie contrarã convingerilor sale.
Or, dispoziþiile legale criticate dau oricui posibilitatea de a-l
hãrþui pe ziarist în legãturã cu exercitarea profesiei. Se
solicitã totodatã Curþii Constituþionale sã supunã atenþiei
Parlamentului României necesitatea modificãrii procedurii de
punere în miºcare a acþiunii penale în cazul ziariºtilor învinuiþi de calomnie prin presã, în sensul ca temeiurile
sesizãrii instanþei sã fie constatate printr-un rechizitoriu al
parchetului.
Judecãtoria Oradea, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã excepþia este neîntemeiatã. Dispoziþiile art. 279 alin. 1
din Codul de procedurã penalã se referã la infracþiunile de
insultã ºi calomnie alãturi de alte infracþiuni, ºi nu doar la
infracþiunile sãvârºite de ziariºti. Aceste dispoziþii prevãd cã
acþiunea penalã se pune în miºcare numai la plângerea
prealabilã a persoanei vãtãmate, în cazul anumitor
infracþiuni, ca excepþie de la principiul oficialitãþii procesului
penal, considerându-se cã în acest fel se soluþioneazã mai
uºor ºi mai temeinic unele conflicte reglementate de legea
penalã.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru
a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, aratã cã dispoziþiile art. 279 alin. 1 din Codul de
procedurã penalã sunt constituþionale ºi propune respingerea excepþiilor de neconstituþionalitate. Se motiveazã cã
stabilirea infracþiunilor în cazul cãrora este necesarã
plângerea prealabilã, a celor în care trebuie efectuatã
urmãrirea penalã, precum ºi a celor în cazul cãrora sesizarea instanþei se face prin plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate este lãsatã de Constituþie la libera opþiune a
legiuitorului. De asemenea, se aratã cã prevederile art. 30
ºi 31 din Constituþie, referitoare la libertatea de exprimare
ºi la dreptul la informaþie, trebuie interpretate prin raportare
la art. 30 alin. (6) din Constituþie, care prevede cã libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea,
viaþa particularã a persoanei ºi nici dreptul la propria imagine.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279
alin. 1 din Codul de procedurã penalã sunt neîntemeiate.
Se aratã cã procedura plângerii prealabile constituie o
excepþie de la principiul oficialitãþii procesului penal ºi îºi
are temeiul juridic în unele dispoziþii ale Codului de procedurã penalã, care prevãd ca pentru anumite infracþiuni de
mai micã gravitate pornirea procesului penal sã fie
condiþionatã de voinþa ºi iniþiativa persoanei vãtãmate. În
astfel de cazuri procesul penal nu poate fi pornit decât
dacã organul de urmãrire penalã sau instanþa de judecatã,
dupã caz, este sesizatã prin plângere prealabilã de cãtre
persoana vãtãmatã. Astfel, plângerea prealabilã nu este un
act ce conþine punerea în miºcare a acþiunii penale, ci un
act în temeiul cãruia organele în drept o pun în miºcare.
În opinia Guvernului nu se poate susþine cã dispoziþiile
art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã aduc
atingere prevederilor art. 1 alin. (3) din Constituþie. De asemenea, nu se poate susþine cã dispoziþiile legale criticate
ar fi contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituþie,
deoarece acestea nu creeazã nici privilegii, nici discriminãri
ºi nu încalcã vreunul dintre criteriile egalitãþii în drepturi
enumerate la art. 4 din Legea fundamentalã. Se mai aratã
cã în acelaºi sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
deciziile nr. 161/2000, nr. 163/2000, nr. 193/2000,
nr. 197/2000 ºi nr. 231/2000, prin care a fost respinsã
excepþia de neconstituþionalitate a art. 279 alin. 1 din
Codul de procedurã penalã.
Cu privire la încãlcarea prevederilor art. 20 din
Constituþie, Guvernul aratã cã nu îºi poate exprima opinia,
deoarece autorii excepþiei nu au invocat nici o dispoziþie
din tratatele internaþionale privind drepturile omului la care
România este parte.
În fine, se mai aratã cã prevederile legale criticate nu
conþin dispoziþii de naturã sã aducã atingere drepturilor sau
libertãþilor fundamentale consacrate în art. 30 ºi 31 din
Constituþie sau care sã contravinã dispoziþiilor privind
restrângerea exerciþiului unor drepturi sau libertãþi ori exercitãrii drepturilor ºi libertãþilor, având în vedere cã obiectul
reglementãrii prin dispoziþiile art. 279 alin. 1 din Codul de
procedurã penalã îl constituie procedura de punere în
miºcare a acþiunii penale numai la plângerea prealabilã a
persoanei vãtãmate, în cazurile în care legea prevede cã
este necesarã o astfel de plângere.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, rapoartele
întocmite în cauzã de judecãtorul-raportor, concluziile pãrþii
prezente ºi ale procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþiile de
neconstituþionalitate ridicate.
Obiectul excepþiilor de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã,
care au urmãtorul cuprins: ”Punerea în miºcare a acþiunii
penale se face numai la plângerea prealabilã a persoanei
vãtãmate, în cazul infracþiunilor pentru care legea prevede cã
este necesarã astfel de plângere.Ò
Autorii excepþiilor susþin, în principal, cã aceste dispoziþii
legale, care fac posibil ca în urma plângerii adresate
instanþei de judecatã un ziarist învinuit de calomnie sã fie
chemat în judecatã ca inculpat, ºicanându-l ºi
împiedicându-l sã îºi exercite profesia ºi sã îi informeze
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corect pe cititori ºi punându-l într-o situaþie de inferioritate
în raport cu persoana pretins vãtãmatã, sunt
neconstituþionale.
Astfel, sunt încãlcate dispoziþiile art. 1 alin. (3), ale
art. 16, 20, 30, 31, 49 ºi 54 din Constituþie, care au
urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 1 alin. (3): ”România este stat de drept, democratic ºi social, în care demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane, dreptatea
ºi pluralismul politic reprezintã valori supreme ºi sunt garantate.Ò;
Ñ Art. 16: ”(1) Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile sau militare, pot fi
ocupate de persoanele care au numai cetãþenia românã ºi
domiciliul în þarã.Ò;
Ñ Art. 20: ”(1) Dispoziþiile constituþionale privind drepturile
ºi libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele
ºi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacã existã neconcordanþe între pactele ºi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România
este parte, ºi legile interne, au prioritate reglementãrile
internaþionale.Ò;
Ñ Art. 30: ”(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinþelor ºi libertatea creaþiilor de orice fel, prin
viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisã.
(3) Libertatea presei implicã ºi libertatea de a înfiinþa
publicaþii.
(4) Nici o publicaþie nu poate fi suprimatã.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masã
obligaþia de a face publicã sursa finanþãrii.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea,
onoarea, viaþa particularã a persoanei ºi nici dreptul la propria
imagine.
(7) Sunt interzise de lege defãimarea þãrii ºi a naþiunii,
îndemnul la rãzboi de agresiune, la urã naþionalã, rasialã, de
clasã sau religioasã, incitarea la discriminare, la separatism
teritorial sau la violenþã publicã, precum ºi manifestãrile
obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Rãspunderea civilã pentru informaþia sau pentru creaþia
adusã la cunoºtinþã publicã revine editorului sau realizatorului,
autorului, organizatorului manifestãrii artistice, proprietarului
mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiþiile legii. Delictele de presã se stabilesc prin
lege.Ò;
Ñ Art. 31: ”(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice
informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit.
(2) Autoritãþile publice, potrivit competenþelor ce le revin,
sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãþenilor asupra treburilor publice ºi asupra problemelor de interes
personal.
(3) Dreptul la informaþie nu trebuie sã prejudicieze mãsurile
de protecþie a tinerilor sau siguranþa naþionalã.
(4) Mijloacele de informare în masã, publice ºi private, sunt
obligate sã asigure informarea corectã a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio ºi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie sã garanteze grupurilor sociale ºi politice
importante exercitarea dreptului la antenã. Organizarea acestor servicii ºi controlul parlamentar asupra activitãþii lor se
reglementeazã prin lege organicã.Ò;
Ñ Art. 49: ”(1) Exerciþiul unor drepturi sau al unor libertãþi
poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se impune,
dupã caz, pentru: apãrarea siguranþei naþionale, a ordinii, a
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sãnãtãþii ori a moralei publice, a drepturilor ºi a libertãþilor
cetãþenilor; desfãºurarea instrucþiei penale; prevenirea consecinþelor unei calamitãþi naturale ori ale unui sinistru deosebit de
grav.
(2) Restrângerea trebuie sã fie proporþionalã cu situaþia
care a determinat-o ºi nu poate atinge existenþa dreptului sau
a libertãþii.Ò;
Ñ Art. 54: ”Cetãþenii români, cetãþenii strãini ºi apatrizii
trebuie sã-ºi exercite drepturile ºi libertãþile constituþionale cu
bunã-credinþã, fãrã sã încalce drepturile ºi libertãþile celorlalþi.Ò
Examinând excepþiile de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã,
Curtea constatã cã nu pot fi reþinute, sub nici un aspect,
criticile formulate.
Legiuitorul, potrivit art. 125 alin. (3) din Constituþie, conform cãruia ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de legeÒ, a renunþat pentru anumite infracþiuni riguros
selecþionate la principiul oficialitãþii procesului penal ºi a
lãsat la aprecierea persoanei vãtãmate necesitatea intervenþiei organelor judiciare pentru soluþionarea conflictului.
Condiþionarea punerii în miºcare a acþiunii penale de existenþa plângerii prealabile a persoanei vãtãmate, care este o
excepþie de la regula generalã a oficialitãþii procesului
penal înscrisã în art. 2 alin. 2 din Codul de procedurã
penalã, nu poate fi contrarã drepturilor ºi intereselor
pãrþilor, ci, dimpotrivã, nu le poate fi decât favorabilã. De
altfel, sub aspectul politicii penale s-a apreciat cã lãsarea
la voinþa persoanei vãtãmate a punerii în miºcare a acþiunii
penale ºi a posibilitãþii înlãturãrii rãspunderii penale prin
retragerea plângerii sau prin împãcarea pãrþilor constituie
calea cea mai sigurã ºi mai temeinicã de aplanare a conflictului de drept penal, fapt confirmat de practicã. Aceastã
procedurã nu creeazã o situaþie de inferioritate a persoanei
învinuite faþã de partea care se plânge, deoarece inculpatul
se bucurã de toate drepturile procesuale, precum ºi de
dreptul de a se adresa organelor de urmãrire penalã în
eventualitatea unei denunþãri calomnioase. În consecinþã,
având în vedere ºi specificul infracþiunilor pentru care sesizarea instanþei se face prin plângere prealabilã adresatã
direct instanþei de judecatã, persoana împotriva cãreia s-a
fãcut o astfel de plângere nu este dezavantajatã, aºa cum
pretind autorii excepþiilor, în comparaþie cu situaþia în care
plângerea a fost adresatã organelor de urmãrire penalã ºi
sesizarea instanþei s-a fãcut prin rechizitoriul procurorului.
Având în vedere aceste motive, Curtea Constituþionalã
constatã cã prevederile legale criticate nu contravin dispoziþiilor art. 1 alin. (3), ale art. 16, 30, 31 ºi 49 din
Constituþie.
Curtea constatã, de asemenea, cã art. 279 alin. 1 din
Codul de procedurã penalã nu contravine nici prevederilor
art. 20 din Constituþie, referitoare la tratatele internaþionale
privind drepturile omului. Potrivit art. 10 pct. 2 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, dreptul la libertatea de exprimare poate fi
supus ”unor formalitãþi, condiþii, restrângeri sau sancþiuni
prevãzute de lege, care constituie mãsuri necesare, într-o societate democraticã, pentru [É] protecþia reputaþiei sau a drepturilor altoraÒ.
De altfel, prin numeroase decizii, ca de exemplu
deciziile nr. 195 ºi nr. 197 din 12 octombrie 2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din
1 noiembrie 2000, Curtea Constituþionalã a statuat, pentru
aceleaºi considerente, cã dispoziþiile art. 279 alin. 1 din
Codul de procedurã penalã sunt constituþionale.
Cele statuate prin deciziile menþionate îºi menþin valabilitatea ºi în cauza de faþã, deoarece nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine schimbarea
jurisprudenþei Curþii în aceastã materie.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã, excepþii
ridicate de Melinda Asztalos ºi Sorin Petrache în dosarele nr. 5.369/2000, nr. 7.137/2000 ºi nr. 7.345/2000 ale
Judecãtoriei Oradea.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 28 iunie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea unor filiale ale Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Marfã
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române ºi reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate
Române, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 89/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale art. 1
alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 582/1998 privind înfiinþarea Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Marfã
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. prin reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã filialele Societãþii Naþionale de
Transport Feroviar de Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.,
prevãzute în anexa nr. 1, ca societãþi comerciale pe
acþiuni, denumite în continuare societãþi.
Art. 2. Ñ (1) Sediul ºi capitalul social ale societãþilor
nou-înfiinþate sunt prevãzute în anexa nr. 1, iar obiectul de
activitate este prevãzut în anexa nr. 2.
(2) Societãþile înfiinþate potrivit art. 1 sunt persoane juridice române, care se organizeazã ºi funcþioneazã în conformitate cu legislaþia în vigoare ºi cu statutele proprii
întocmite potrivit statutului-cadru prevãzut în anexa nr. 3.
(3) Capitalul social iniþial al societãþilor se constituie prin
aporturi în naturã (active) ºi în numerar de la Societatea
Naþionalã de Transport Feroviar de Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ
S.A., denumitã în continuare C.F.R. Marfã, corespunzãtor
obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanþa
de verificare contabilã la data de 30 iunie 2001.
(4) Participaþiile la capitalul social iniþial sunt subscrise
ºi integral vãrsate de C.F.R. Marfã, în calitate de acþionar
unic.
(5) Efectuarea aporturilor de cãtre C.F.R. Marfã se va
face pe bazã de protocol, care se va încheia în termen de
90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Dacã valoarea capitalului social stabilitã prin protocolul de
predare-preluare va fi diferitã de cea prevãzutã în anexa

nr. 1, se va solicita registrului comerþului modificarea acestuia, potrivit legii, pe baza aprobãrii adunãrii generale a
acþionarilor.
(6) Valoarea terenurilor necesare în vederea realizãrii
obiectului de activitate al societãþilor nu este cuprinsã în
capitalul social iniþial prevãzut în anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data
înfiinþãrii societãþilor, modificându-se în mod corespunzãtor
capitalul social.
(7) Pe toatã durata în care C.F.R. Marfã este acþionar
majoritar se pot efectua transferuri de active corporale ºi
necorporale, fãrã platã, prin ordin al ministrului lucrãrilor
publice, transporturilor ºi locuinþei, între societãþi ºi C.F.R.
Marfã, precum ºi cu alte societãþi comerciale rezultate din
reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române,
cu acordul adunãrilor generale extraordinare ale acþionarilor
societãþilor comerciale implicate, modificându-se capitalul
social în mod corespunzãtor.
(8) Societãþile înfiinþate potrivit art. 1 se pot privatiza în
condiþiile legii, C.F.R. Marfã putând pãstra pachetul majoritar de acþiuni.
(9) Pe perioada în care C.F.R. Marfã este acþionar majoritar societãþile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la iniþiativa consiliului
de administraþie, cu acordul C.F.R. Marfã, exprimat prin
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mandat special dat reprezentanþilor sãi în adunarea generalã a acþionarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul
în care nu este afectatã privatizarea C.F.R. Marfã sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Utilizarea sumelor
rezultate din vânzarea activelor se face în condiþiile legii.
Art. 3. Ñ Serviciile financiar-contabile, de control de
gestiune, juridice, de organizare a licitaþiilor, a managementului proiectelor finanþate din credite interne sau externe,
contractarea ºi gestionarea acestor credite se asigurã pe
bazã de contracte încheiate cu Societatea de Servicii de
Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A.
Art. 4. Ñ Personalul necesar pentru desfãºurarea activitãþii societãþilor este preluat de la C.F.R. Marfã, în funcþie
de competenþa profesionalã ºi de disciplina în activitate, ºi
se considerã transferat. Pânã la încheierea contractului
colectiv de muncã la societãþi personalul transferat va
beneficia de drepturile de salarizare ºi de celelalte drepturi
de personal avute la data transferãrii, prevãzute în contractul colectiv de muncã al C.F.R. Marfã, corespunzãtoare
postului pe care urmeazã sã îl ocupe, precum ºi de alte
drepturi prevãzute de legislaþia în vigoare.

Art. 5. Ñ (1) Societãþile sunt conduse de adunarea
generalã a acþionarilor formatã din reprezentanþii C.F.R.
Marfã ºi ai celorlalþi acþionari.
(2) Adunarea generalã a acþionarilor a C.F.R. Marfã
numeºte reprezentanþii acesteia în adunarea generalã a
acþionarilor la societãþi.
(3) Convocarea, cvorumul ºi atribuþiile adunãrii generale
a acþionarilor sunt prevãzute în statutul societãþii, întocmit
potrivit statutului-cadru prevãzut în anexa nr. 3.
Art. 6. Ñ (1) Adunãrile generale ale acþionarilor aleg
membrii consiliilor de administraþie ale societãþilor. Pe perioada în care C.F.R. Marfã deþine participarea majoritarã la
capitalul social al societãþilor membrii consiliilor de administraþie, preºedinþii acestora ºi directorii societãþilor sunt
numiþi la propunerea adunãrii generale a acþionarilor a
C.F.R. Marfã.
(2) Directorul fiecãrei societãþi este ºi preºedintele consiliului de administraþie al societãþii respective.
Art. 7. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezenta ordonanþã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Bucureºti, 30 august 2001.
Nr. 864.
ANEXA Nr. 1

Nr.
crt.

Denumirea filialei

1. Societatea Comercialã ”Întreþinere
ºi Reparaþii VagoaneÒ Ñ S.A.,
denumitã prescurtat ”C.F.R. IRVÒ Ñ S.A.
2. Societatea Comercialã ”Baza de
Aprovizionare ºi DesfacereÒ Ñ S.A.,
denumitã prescurtat ”C.F.R. BADÒ Ñ S.A.
3. Societatea Comercialã ”Întreþinere
ºi Reparaþii Locomotive ºi UtilajeÒ Ñ S.A.,
denumitã prescurtat ”C.F.R. IRLUÒ Ñ S.A.

Sediul

Municipiul Constanþa,
Str. Remizei nr. 1,
judeþul Constanþa
Comuna Chitila,
Str. Castanilor nr. 14,
judeþul Ilfov
Municipiul Bucureºti,
bd Dinicu Golescu nr. 38,
sectorul 1

Capitalul social
iniþial
(lei)

Numãrul
de acþiuni
nominative
Valoarea
nominalã

71.934.100.000

2.877.364
25.000

40.396.725.000

1.615.869
25.000

206.330.775.000

8.253.231
25.000

ANEXA Nr. 2
Nr.
crt.

Denumirea filialei

Obiectul de activitate

1. Societatea Comercialã ”Întreþinere
Ñ reparaþii ºi revizii la vagoanele de marfã ºi de cãlãtori, precum ºi la alte mijloace de
ºi Reparaþii VagoaneÒ Ñ S.A., denumitã
transport;
prescurtat ”C.F.R. IRVÒ Ñ S.A.
Ñ modernizãri ale vagoanelor de marfã ºi cãlãtori, precum ºi ale altor mijloace de transport;
Ñ producerea, recondiþionarea ºi repararea de piese ºi echipamente pentru mijloace de
transport;
Ñ dezmembrarea ºi valorificarea de material rulant ºi de alte mijloace fixe ºi/sau componente ale acestora;
Ñ expertize ºi mãsurãtori ale materialului rulant;
Ñ închirierea de spaþii pentru desfãºurarea de activitãþi comerciale ºi de producþie;
Ñ comerþ intern, magazine de prezentare ºi desfacere;
Ñ prestarea de activitãþi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism,
agrement, alimentaþie publicã ºi altele asemenea);
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Denumirea filialei

Obiectul de activitate

Ñ realizarea de activitãþi sociale, culturale, sportive pentru personalul propriu ºi pentru
terþi;
Ñ producerea, furnizarea ºi, dupã caz, refurnizarea cãtre terþi a apei, energiei electrice
ºi termice;
Ñ orice alte activitãþi care contribuie la obþinerea de profit în realizarea obiectului de
activitate
2. Societatea Comercialã ”Baza
Ñ comerþ intern ºi import-export;
de Aprovizionare ºi DesfacereÒ Ñ S.A., Ñ aprovizionare cu materii prime, materiale, piese de schimb, utilaje, instalaþii, aparate
denumitã prescurtat ”C.F.R. BADÒ Ñ S.A.
de mãsurã ºi control, obiecte de inventar;
Ñ expediþii de mesagerie, coletãrie, containere ºi vagoane;
Ñ operaþiuni de închiriere;
Ñ activitãþi de intermediere;
Ñ declarant ºi comisionar vamal, fãrã plata garanþiei pentru taxele vamale;
Ñ prestaþii de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviarã;
Ñ marketing, publicitate ºi reclamã;
Ñ efectuarea lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii la mijloacele de transport ºi la utilajele
de mecanizare;
Ñ recepþii tehnice;
Ñ ºcolarizãri, instruiri ºi autorizãri de personal;
Ñ închirierea de spaþii pentru desfãºurarea de activitãþi comerciale ºi de producþie;
Ñ magazine de prezentare ºi desfacere;
Ñ prestarea de activitãþi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism,
agrement, alimentaþie publicã ºi altele asemenea);
Ñ realizarea de activitãþi sociale, culturale ºi sportive pentru personalul propriu ºi
pentru terþi;
Ñ producerea, furnizarea ºi, dupã caz, refurnizarea cãtre terþi a apei, a energiei electrice
ºi termice;
Ñ orice alte activitãþi care contribuie la obþinerea de profit în realizarea obiectului de
activitate;
Ñ asigurarea pazei ºi ordinii
3. Societatea Comercialã ”Întreþinere
Ñ revizii ºi reparaþii programate ºi accidentale la LDH;
ºi Reparaþii Locomotive ºi UtilajeÒ Ñ S.A., Ñ reparaþii la subansamblurile LDH;
denumitã prescurtat ”C.F.R. RLUÒ Ñ S.A. Ñ revizii ºi reparaþii programate ºi accidentale la LDE;
Ñ reparaþii la subansamblurile LDE;
Ñ revizii ºi reparaþii programate ºi accidentale la LE;
Ñ reparaþii la subansamblurile LE;
Ñ revizii ºi reparaþii programate ºi accidentale la automotoare ºi la parcul auxiliar;
Ñ reparaþii la subansamblurile automotoarelor ºi ale parcului auxiliar;
Ñ reparaþii industriale cu ridicare (RR) la LE, LDE ºi LDH;
Ñ întreþinere ºi reparaþii utilaje, instalaþii, clãdiri ºi mijloace auto;
Ñ producþia, recondiþionarea ºi repararea de piese ºi de echipamente pentru mijloace
de transport;
Ñ dezmembrarea ºi valorificarea de material rulant ºi de alte mijloace fixe ºi/sau componente ale acestora;
Ñ expertize ºi mãsurãtori ale materialului rulant;
Ñ verificãri metrologice;
Ñ valorificare deºeuri;
Ñ închirierea de spaþii pentru desfãºurarea de activitãþi comerciale ºi de producþie;
Ñ comerþ intern, magazine de prezentare ºi desfacere;
Ñ prestarea de activitãþi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism,
agrement, alimentaþie publicã ºi altele asemenea);
Ñ realizarea de activitãþi sociale, culturale ºi sportive pentru personalul propriu ºi
pentru terþi;
Ñ producerea, furnizarea ºi, dupã caz, refurnizarea cãtre terþi a apei, a energiei
electrice ºi termice;
Ñ orice alte activitãþi care contribuie la obþinerea de profit în realizarea obiectului de
activitate
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ANEXA Nr. 3

STATUTUL-CADRU

al Filialei ....................................................
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 7

Denumirea

Capitalul social

(1) Denumirea filialei este ................................................
(2) ............................................., denumitã în continuare
societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, filialã cu personalitate juridicã a Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Marfã
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., denumitã în continuare C.F.R.
Marfã.
(3) Sigla societãþii este prezentatã în anexele nr. 1Ñ3
care fac parte integrantã din prezentul statut.
(4) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaþiile
emanând de la societate se menþioneazã denumirea acesteia, urmatã de cuvintele ”societate pe acþiuniÒ sau de
iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social, din care cel efectiv
vãrsat, de sediul, numãrul de înmatriculare în registrul
comerþului ºi de codul fiscal.

(1) Capitalul social iniþial al societãþii este de
................................... lei, împãrþit în ..............................
acþiuni nominative cu valoare nominalã de 25.000 lei, ºi se
constituie prin preluarea unei pãrþi din patrimoniul C.F.R.
Marfã pe baza balanþei de verificare ºi a situaþiei patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 2001.
(2) Participaþiile la capitalul social iniþial al societãþii sunt
subscrise ºi integral vãrsate la data înfiinþãrii de cãtre
C.F.R. Marfã, în calitate de acþionar unic.
(3) Societatea poate fi privatizatã în condiþiile legii,
C.F.R. Marfã având posibilitatea de a pãstra pachetul majoritar de acþiuni.

ARTICOLUL 2
Forma juridicã

Societatea este persoanã juridicã românã, având forma
juridicã de societate comercialã pe acþiuni, care îºi
desfãºoarã activitatea în conformitate cu legile române ºi
cu prezentul statut.
ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Sediul societãþii este în ...........................................
(2) Sediul poate fi schimbat în aceeaºi localitate sau în
altã localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, potrivit legii.
(3) Societatea poate înfiinþa reprezentanþe, agenþii ºi alte
asemenea subunitãþi în þarã ºi în strãinãtate.
ARTICOLUL 4
Durata

Societatea se constituie pe duratã nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii ei în registrul comerþului.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate
ARTICOLUL 5
Scopul

Scopul societãþii este: .....................................................
ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

Societatea are, în principal, urmãtorul obiect de activitate: .......................................................................................

ARTICOLUL 8
Acþiunile

(1) Acþiunile sunt nominative ºi vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege. Acþiunile sunt indivizibile. Nu se
pot emite acþiuni preferenþiale. Societatea poate dobândi
propriile acþiuni atât direct, cât ºi prin alte forme, prin
hotãrâre a adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile legii.
(2) Societatea va þine evidenþa acþionarilor ºi a acþiunilor
într-un registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele
consiliului de administraþie. Registrul se pãstreazã la sediul
societãþii.
ARTICOLUL 9
Reducerea ºi 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

(1) Fiecare acþiune subscrisã ºi plãtitã, potrivit legii, conferã deþinãtorului 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 dispoziþiilor legale ºi prevederilor prezentului
statut, precum ºi alte drepturi prevãzute de lege ºi de
statut.
(2) Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statutul societãþii.
(3) Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã
acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Obligaþiile societãþii sunt garantate cu capitalul social
al acesteia, iar acþionarii rãspund numai pânã la concurenþa
capitalului social subscris.
(5) Patrimoniul societãþii 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, care i se va repartiza de cãtre adunarea
generalã a acþionarilor, sau asupra cotei-pãrþi cuvenite
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acestuia la lichidarea societãþii, efectuatã în condiþiile legii
ºi ale prezentului statut.
ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

(1) În orice raporturi cu societatea aceasta recunoaºte
pentru fiecare acþiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între
acþionari ºi/sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea acþiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acþiuni, proprietarul va trebui sã anunþe consiliul de administraþie ºi sã
facã publicã pierderea acestora în cel puþin douã ziare de
largã circulaþie.
(2) Acþiunile pierdute se anuleazã. Anularea lor se va
publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu
specificarea numãrului de ordine al acþiunilor anulate.
(3) Dupã 6 luni acþionarul va putea obþine un duplicat al
acþiunilor pierdute.
CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor
ARTICOLUL 13
Atribuþii

(1) Adunarea generalã a acþionarilor este organul de
conducere al societãþii, care decide asupra politicii economice a acesteia ºi asupra activitãþii ei, în conformitate cu
mandatul primit de la acþionari.
(2) Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi
extraordinare.
(3) Împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele
C.F.R. Marfã în adunarea generalã a acþionarilor sunt în
numãr de 3, dintre care un specialist de la Ministerul
Finanþelor Publice ºi un specialist de la Ministerul Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, numiþi ºi revocaþi prin
hotãrâre a adunãrii generale a acþionarilor a C.F.R. Marfã.
(4) Pentru activitatea depusã împuterniciþii mandataþi sã
reprezinte interesele C.F.R. Marfã în adunarea generalã a
acþionarilor au dreptul la o indemnizaþie stabilitã de adunarea generalã a acþionarilor a C.F.R. Marfã.
(5) Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are
urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare ºi restructurare economico-financiarã a
societãþii;
b) alege membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,
inclusiv cenzorii supleanþi, îi descarcã de gestiune ºi propune numirea sau revocarea acestora prin hotãrâre a
adunãrii generale a acþionarilor a C.F.R. Marfã;
c) stabileºte indemnizaþia membrilor consiliului de administraþie ºi a cenzorilor;
d) stabileºte competenþele ºi rãspunderile consiliului de
administraþie, ale cenzorilor ºi aprobã regulamentul de
organizare ºi funcþionare a consiliului de administraþie;
e) examineazã programele de activitate ºi aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ale societãþii, elaborate de consiliul de administraþie;
f) aprobã constituirea rezervelor valutare;
g) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi, dupã analizarea rapoartelor

consiliului de administraþie ºi ale cenzorilor, ºi aprobã
repartizarea profitului;
h) stabileºte cuantumul dividendelor;
i) hotãrãºte cu privire la executarea de investiþii ºi
reparaþii capitale ºi stabileºte plafonul valoric de la care
competenþa revine consiliului de administraþie;
j) aprobã delegãri de competenþe pentru consiliul de
administraþie al societãþii;
k) stabileºte nivelul garanþiei cerute administratorilor, în
condiþiile legii;
l) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor;
m) hotãrãºte gajarea, închirierea sau desfiinþarea uneia
ori mai multor unitãþi ale societãþii.
(6) Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor are
urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii la nivel
central ºi teritorial;
b) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare ºi la acordarea de garanþii ºi stabileºte plafonul
valoric de la care competenþa revine consiliului de administraþie;
c) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
reprezentanþe, agenþii ºi de alte subunitãþi fãrã personalitate juridicã;
d) hotãrãºte cu privire la majorarea capitalului social, la
modificarea numãrului de acþiuni sau a valorii nominale a
acestora, cu acordul C.F.R. Marfã;
e) hotãrãºte reducerea capitalului social sau reîntregirea
acestuia prin emisiune de noi acþiuni, cu acordul C.F.R.
Marfã;
f) hotãrãºte cu privire la mutarea sediului societãþii, cu
acordul C.F.R. Marfã;
g) analizeazã ºi propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea ºi lichidarea societãþii, cu acordul C.F.R.
Marfã;
h) hotãrãºte cu privire la modificarea ºi completarea
obiectului de activitate al societãþii, în afara activitãþii de
bazã;
i) aprobã asocierea, în vederea constituirii de noi
societãþi comerciale, sau participarea cu capital social la
alte societãþi comerciale, cu acordul prealabil al C.F.R.
Marfã, cu excepþia societãþilor la care C.F.R. Marfã nu se
poate asocia;
j) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului ºi a cenzorilor
pentru pagube pricinuite societãþii;
k) aprobã conversia acþiunilor dintr-o categorie în alta,
în condiþiile legii;
l) hotãrãºte emisiunea de obligaþiuni ºi conversia unei
categorii de obligaþiuni în altã categorie sau în acþiuni;
m) hotãrãºte cu privire la orice alte modificãri ale statutului societãþii;
n) hotãrãºte cumpãrarea de acþiuni, cotarea la bursã,
vânzarea ºi tranzacþionarea pe piaþã a acþiunilor proprii, cu
acordul prealabil al C.F.R. Marfã;
o) stabileºte plafoane valorice ºi competenþe de efectuare a cheltuielilor;
p) numeºte directorul societãþii ºi îi stabileºte salariul; în
perioada în care C.F.R. Marfã deþine pachetul majoritar de
acþiuni numirea directorului ºi stabilirea salariului acestuia
se fac de cãtre adunarea generalã a acþionarilor a C.F.R.
Marfã;
r) stabileºte adaosurile la salariu ºi criteriile de acordare
a acestora pentru director ºi pentru directorii executivi;
s) hotãrãºte în orice alte probleme privind activitatea
societãþii, cu excepþia celor care revin adunãrii generale
ordinare a acþionarilor.
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(7) Acordul C.F.R. Marfã, prevãzut la alin. (6) lit. d), e),
f), g), i) ºi n), este cerut atâta timp cât C.F.R. Marfã
deþine participarea majoritarã la capitalul social.
ARTICOLUL 14
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

(1) Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã ori de
câte ori va fi nevoie de cãtre preºedintele consiliului de
administraþie, de cãtre persoana desemnatã de acesta sã îl
înlocuiascã sau la solicitarea C.F.R. Marfã.
(2) Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc
cel puþin o datã pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi
a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se
convoacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o
treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de
administratori, în conformitate cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin 15 zile înainte de data stabilitã.
(5) Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-un ziar de largã circulaþie
din localitatea în care se aflã sediul societãþii. În perioada
în care statul este acþionar unic convocarea adunãrii generale a acþionarilor se va face prin corespondenþã (inclusiv
prin mijloace electronice cu posibilitate de confirmare).
(6) Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi.
(7) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru
modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã
textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la
sediul societãþii sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 15
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale
ordinare a acþionarilor este necesarã prezenþa acþionarilor
care sã reprezinte cel puþin jumãtate din capitalul social,
iar hotãrârile trebuie sã fie luate de acþionarii care deþin
majoritatea absolutã din capitalul social reprezentat în
aceasta.
(2) Dacã adunarea generalã ordinarã a acþionarilor nu
poate lucra din cauza neîndeplinirii condiþiilor menþionate la
alin. (1), adunarea generalã a acþionarilor ce se va întruni
dupã a doua convocare poate sã delibereze cu majoritate
asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi
adunãri, oricare ar fi partea de capital social reprezentatã
de acþionarii prezenþi.
(3) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenþa acþionarilor
reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile
sã fie luate cu votul unui numãr de acþionari care sã
reprezinte cel puþin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare, prezenþa acþionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sã fie
luate cu votul unui numãr de acþionari care sã reprezinte
cel puþin o treime din capitalul social.
(4) Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã
2 secretari care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor
ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a
acþionarilor.
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(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se
va scrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va
fi semnat de cãtre persoana care a prezidat ºedinþa ºi de
secretarul care l-a întocmit.
ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

(1) Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau, de
regulã, prin vot deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru
revocarea ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administrativã.
(3) Hotãrârile luate de adunarea generalã a acþionarilor
în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii care nu au luat parte la aceasta
sau care au votat împotrivã.
(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 17
Organizarea

(1) Societatea este administratã de un consiliu de administraþie format din 5 membri, dintre care un specialist din
cadrul Ministerului Finanþelor Publice ºi un specialist din
cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei, aleºi de adunarea generalã a acþionarilor pe o
perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeºi.
(2) Conducerea executivã a societãþii este asiguratã de
directorul executiv al societãþii, numit de adunarea generalã
a acþionarilor a C.F.R. Marfã.
(3) Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie adunarea generalã a acþionarilor alege un nou
administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa
locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la
expirarea mandatului predecesorului sãu.
(4) Consiliul de administraþie se întruneºte cel puþin o
datã pe lunã ºi ori de câte ori este necesar, la convocarea
preºedintelui sau la cererea a douã treimi din numãrul
membrilor sãi.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa
a cel puþin douã treimi din numãrul membrilor consiliului de
administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a
membrilor prezenþi.
(6) Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de
preºedinte cu cel puþin 5 zile înainte. Acestea se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei, într-un registru sigilat
ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie.
Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezidat
ºedinþa ºi de secretar.
(7) Consiliul de administraþie poate delega unele dintre
atribuþiile sale conducerii executive a societãþii ºi poate
recurge la consultanþi pentru studii, analize sau expertize,
necesare pentru luarea unor decizii.
(8) Preºedintele consiliului de administraþie ºi directorul
executiv al societãþii sunt obligaþi sã punã la dispoziþie
acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea societãþii.
(9) Membrii consiliului de administraþie rãspund individual sau solidar, dupã caz, faþã de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia.
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(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraþie persoanele care, potrivit Legii
nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu
modificãrile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum ºi cele
care, personal ori ale cãror rude sau afini pânã la gradul
al doilea inclusiv sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi
în societãþii comerciale cu acelaºi profil sau cu care sunt
în relaþii comerciale directe.
ARTICOLUL 18
Atribuþiile consiliului de administraþie

(1) Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
a) elaboreazã proiectul bugetului anual de venituri ºi
cheltuieli al societãþii;
b) elaboreazã documentaþiile privind structura organizatoricã ºi aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare
a societãþii ºi regulamentul de ordine interioarã;
c) elaboreazã ºi prezintã spre avizare adunãrii generale
a acþionarilor strategia de dezvoltare a societãþii pe termen
lung, mediu ºi scurt, care se supune spre aprobare C.F.R.
Marfã;
d) hotãrãºte, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la închirierea bunurilor pe care le are în proprietate;
e) aprobã investiþiile societãþii, în limita competenþelor ºi
a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generalã a
acþionarilor;
f) aprobã criteriile de efectuare a operaþiunilor de
încasãri ºi plãþi;
g) aprobã efectuarea operaþiunilor de cumpãrare ºi
vânzare de bunuri ºi servicii;
h) aprobã, cu respectarea prevederilor legale, încheierea
contractelor de închiriere;
i) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
j) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
competenþelor acordate;
k) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termenul legal 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
programului de activitate ºi proiectul bugetului de venituri ºi
cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;
l) aprobã proiectul contractului colectiv de muncã ce
urmeazã sã fie negociat cu reprezentanþii salariaþilor;
m) aprobã tarifele pentru activitãþile specifice societãþii,
în condiþiile legii;
n) aprobã regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale
societãþii;
o) aprobã scoaterea din funcþiune, casarea ºi valorificarea unor bunuri materiale, în condiþiile legii;
p) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor;
q) stabileºte drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi
de personal pentru personalul de conducere al societãþii;
r) numeºte, suspendã sau revocã directorii executivi ai
societãþii ºi le fixeazã salariile.
ARTICOLUL 19
Atribuþiile directorului societãþii

(1) Directorul reprezintã societatea în raporturile cu terþii
ºi are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
a) aplicã strategia ºi politicile de dezvoltare ale
societãþii;
b) angajeazã, promoveazã ºi concediazã personalul
societãþii;

c) negociazã contractul colectiv de muncã, în limita
mandatului dat de consiliul de administraþie;
d) încheie acte juridice în numele ºi pe seama
societãþii;
e) aprobã operaþiunile de vânzare ºi cumpãrare de
bunuri potrivit competenþelor;
f) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi potrivit competenþelor stabilite de adunarea generalã a acþionarilor;
g) îndeplineºte orice alte atribuþii potrivit competenþelor
acordate.
(2) Directorul poate delega dintre atribuþiile sale directorilor executivi sau oricãrei alte persoane din cadrul societãþii.
(3) Competenþele, atribuþiile ºi rãspunderile directorilor
executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare ºi
funcþionare a societãþii.
CAPITOLUL VI
Gestiunea
ARTICOLUL 20
Controlul financiar preventiv

(1) Societatea organizeazã ºi exercitã controlul financiar
preventiv pentru documentele ce cuprind operaþiuni care se
referã la drepturile ºi obligaþiile patrimoniale, în faza de
angajare ºi de platã, în raporturile cu alte persoane juridice
sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercitã prin organe
de specialitate, potrivit legii.
ARTICOLUL 21
Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune se efectueazã în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.
ARTICOLUL 22
Cenzorii

(1) Gestiunea societãþii este controlatã de acþionari ºi de
cenzori.
(2) Societatea are 3 cenzori ºi 3 cenzori supleanþi.
(3) Cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani ºi pot fi realeºi.
(4) Cenzorii îºi exercitã personal mandatul.
(5) Cel puþin unul dintre cenzori trebuie sã fie contabil
autorizat în condiþiile legii sau expert contabil.
(6) Pe perioada în care statul va deþine cel puþin 20%
din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de
Ministerul Finanþelor Publice.
(7) Cenzorii sunt remuneraþi cu o indemnizaþie fixã, stabilitã de adunarea generalã a acþionarilor.
(8) Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
a) sã supravegheze gestiunea societãþii;
b) sã verifice dacã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi sunt legal întocmite ºi în concordanþã cu registrele;
c) sã verifice dacã registrele sunt þinute regulat;
d) sã verifice dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut
conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanþului
contabil.
(9) Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi nu pot
fi aprobate de adunarea generalã a acþionarilor, dacã nu
sunt însoþite de raportul cenzorilor.
(10) Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:
a) sã facã în fiecare lunã ºi inopinat inspecþii ale casei
ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt
proprietatea societãþii ori care au fost primite în gaj,
cauþiune sau depozit;
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b) sã convoace adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã a acþionarilor, când nu a fost convocatã de
administratori;
c) sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraordinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile
pe care le vor considera necesare;
d) sã constate depunerea garanþiei din partea administratorilor;
e) sã vegheze ca dispoziþiile legii, ale actului constitutiv
sau ale statutului sã fie îndeplinite de administratori ºi de
lichidatori.
(11) Despre rezultatul verificãrilor efectuate conform
alin. (10), precum ºi asupra propunerilor pe care le considerã necesare privind bilanþul contabil ºi repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunãrii generale a acþionarilor
un raport amãnunþit. Pentru îndeplinirea acestei obligaþii
cenzorii vor delibera împreunã, însã pot face, în caz de
neînþelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta
adunãrii generale a acþionarilor.
(12) Cenzorii vor aduce la cunoºtinþã administratorilor
neregulile în administraþie ºi încãlcãrile dispoziþiilor legale ºi
statutare pe care le constatã, iar cazurile mai importante le
vor aduce la cunoºtinþã adunãrii generale a acþionarilor.
(13) Cenzorii iau parte la ºedinþele consiliului de administraþie ºi ale adunãrii generale a acþionarilor, fãrã drept
de vot, dacã nu sunt acþionari.
(14) Se interzice cenzorilor sã comunice acþionarilor, în
particular, sau terþilor date referitoare la operaþiunile
societãþii, rezultate în timpul exercitãrii mandatului lor.
(15) Cenzorii vor trece într-un registru special
deliberãrile lor, precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul
mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generalã a acþionarilor, cu votul cerut la adunãrile
generale extraordinare ale acþionarilor.
(17) Cenzorii îndeplinesc ºi alte atribuþii prevãzute de
lege.
CAPITOLUL VII
Activitatea
ARTICOLUL 23
Exerciþiul financiar

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate ºi în conformitate cu atribuþiile stabilite societatea utilizeazã sursele
de finanþare constituite conform legii, credite bancare ºi alte
surse financiare.
(2) Exerciþiul financiar începe la data de 1 ianuarie ºi
se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul
exerciþiu financiar începe la data constituirii societãþii.
ARTICOLUL 24
Personalul

(1) Personalul se încadreazã în condiþiile legii, pe bazã
de concurs sau de examen ºi/sau prin alte forme de
selecþie.
(2) Condiþiile de angajare, de organizare ºi de
desfãºurare a concursurilor, a examenelor ºi a selecþiei
personalului se stabilesc prin regulament aprobat de
consiliul de administraþie.
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(3) Personalul este supus statutului personalului feroviar,
reglementãrilor specifice emise de autoritatea de stat în
domeniul transporturilor feroviare, precum ºi regulamentului
de ordine interioarã al societãþii.
(4) Drepturile ºi obligaþiile salariaþilor se stabilesc prin
contractul colectiv de muncã.
(5) Personalul societãþii beneficiazã de autorizaþii, legitimaþii ºi permise de cãlãtorie gratuitã pe calea feratã, în
trafic intern ºi internaþional, în aceleaºi condiþii ca ºi personalul C.F.R. Marfã.
ARTICOLUL 25
Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
modul de amortizare a mijloacelor fixe.
ARTICOLUL 26
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

(1) Societatea va þine evidenþa contabilã în lei ºi va
întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,
conform legii.
(2) Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
conform legii.
ARTICOLUL 27
Calculul ºi repartizarea profitului

(1) Profitul se stabileºte pe baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor. Profitul impozabil
se stabileºte în condiþiile legii.
(2) Profitul rãmas dupã plata impozitului pe profit va fi
repartizat în condiþiile legii.
(3) Societatea îºi constituie fondul de rezervã ºi alte
fonduri, în condiþiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de
cãtre societate în condiþiile legii, dupã aprobarea bilanþului
contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
(6) Acoperirea pierderilor se va face în condiþiile legii ºi
pe baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor.
ARTICOLUL 28
Registrele

Societatea va þine, prin grija administratorilor, registrele
prevãzute de lege.
CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
ARTICOLUL 29
Modificarea formei juridice

Adunarea generalã a acþionarilor poate hotãrî schimbarea formei juridice a societãþii, cu acordul C.F.R. Marfã.
ARTICOLUL 30
Dizolvarea ºi lichidarea

Dizolvarea ºi lichidarea societãþii se vor face conform
prevederilor legale.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 582/17.IX.2001
ARTICOLUL 31

CAPITOLUL IX

Litigii

Dispoziþii finale

(1) Litigiile de orice fel apãrute între societate ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþelor
judecãtoreºti de drept comun din aria sediului societãþii.
(2) Pentru soluþionarea litigiilor contractuale cu alte
societãþi comerciale se poate apela ºi la arbitraj.

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziþiile Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, precum ºi ale Codului comercial.

ARTICOLUL 32

ANEXA Nr. 1
la statut
SIGLA FILIALEI

Societatea Comercialã ”Întreþinere ºi Reparaþii VagoaneÒ
”C.F.R. IRVÒ Ñ S.A.

ANEXA Nr. 2
la statut
SIGLA FILIALEI

Societatea Comercialã ”Baza de Aprovizionare ºi DesfacereÒ
”C.F.R. BADÒ Ñ S.A.

ANEXA Nr. 3
la statut
SIGLA FILIALEI

Societatea Comercialã ”Întreþinere ºi Reparaþii Locomotive ºi UtilajeÒ
”C.F.R. IRLUÒ Ñ S.A.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Listei cuprinzând agenþii economici prevãzuþi la art. 11 alin. (3)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei
economico-financiare ºi alte dispoziþii cu caracter financiar
În temeiul prevederillor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare ºi alte dispoziþii cu caracter financiar,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Lista cuprinzând agenþii economici
pentru care ministerele, Autoritatea pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului, organele administraþiei
publice centrale sau ale administraþiei publice locale, dupã
caz, au obligaþia de a transmite lunar situaþiile prevãzute la
art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 79/2001 Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale ºi
Ministerului Finanþelor Publice, prevãzutã în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Situaþiile privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioarã ºi cumulat de la începutul anului,
structura fondului de salarii, precum ºi situaþia indicatorilor
privind evoluþia creanþelor ºi plãþilor restante, respectiv a
pierderilor înregistrate de agenþii economici cuprinºi în
anexa la prezenta hotãrâre, se transmit în structura ºi în
formatul solicitate de Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
ºi de Ministerul Finanþelor Publice.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Bucureºti, 30 august 2001.
Nr. 866.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând regiile autonome, companiile ºi societãþile naþionale ºi societãþile comerciale monitorizate
în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 79/2001
A. Ministerul Industriei ºi Resurselor
1. Compania Naþionalã de Transport al Energiei
Electrice ”TranselectricaÒ Ñ S.A. Bucureºti
2. Societatea Comercialã de Producere a Energiei
Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. Bucureºti
3. Societatea Comercialã de Producere a Energiei
Electrice ”HidroelectricaÒ Ñ S.A. Bucureºti
4. Societatea Comercialã de Distribuþie ºi Furnizare a
Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A. Bucureºti
5. Societatea Naþionalã ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A.
Bucureºti
6. Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare Ñ
Drobeta-Turnu Severin
7. Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A.
Bucureºti
8. Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale
”TransgazÒ Ñ S.A. Mediaº
9. Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor
Naturale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A. Târgu Mureº
10. Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor
Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. Bucureºti
11. Societatea Naþionalã ”RomgazÒ Ñ S.A. Mediaº
12. Compania Naþionalã a Lignitului ”OlteniaÒ Ñ S.A.
Târgu Jiu
13. Compania Naþionalã a Huilei Ñ S.A. Petroºani

14. Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi Fierului
”MinvestÒ Ñ S.A. Deva
15. Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. Bucureºti
16. Compania Naþionalã a Metalelor Preþioase ºi
Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia Mare
17. Societatea Naþionalã a Cãrbunelui Ñ S.A. Ploieºti
18. Compania Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. Bucureºti
19. Societatea Comercialã ”Avioane CraiovaÒ Ñ S.A.
Craiova, judeþul Dolj
20. Societatea Comercialã ”I.A.R.Ò Ñ S.A. Braºov
21. Societatea Comercialã ”I.O.R.Ò Ñ S.A. Bucureºti
22. Societatea Comercialã ”RomaeroÒ Ñ S.A. Bucureºti
23. Societatea Comercialã ”RompiroÒ Ñ S.A. Orãºtie,
judeþul Hunedoara
B. Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei
24. Compania Naþionalã a Cãilor Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A.
25. Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Marfã
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
26. Societatea de Servicii de Management Feroviar
”S.M.F.Ò Ñ S.A.
27. Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
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28. Societatea de Administrare Active Feroviare
”S.A.A.F.ÒÑ S.A.
29. Societatea Comercialã de Transport cu Metroul
Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A.
30. Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a
Drumurilor din RomâniaÒ
31. Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ
32. Compania Naþionalã ”Aeroportul Internaþional
BucureºtiÑOtopeniÒ Ñ S.A.
33. Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional
TimiºoaraÒ Ñ S.A.
34. Societatea Comercialã ”Compania Naþionalã de
Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A.
35. Regia Autonomã ”Autoritatea Aeronauticã Civilã
RomânãÒ
36. Compania Naþionalã ”Administraþia Porturilor
Maritime ConstanþaÒ Ñ S.A.
37. Compania Naþionalã de Radiocomunicaþii Navale
”RadionavÒ Ñ S.A. Constanþa
38. Regia Autonomã ”Registrul Naval RomânÒ
39. Compania Naþionalã ”Administraþia Porturilor Dunãrii
MaritimeÒ Ñ S.A. Galaþi
40. Compania Naþionalã ”Administraþia Porturilor Dunãrii
FluvialeÒ Ñ S.A. Giurgiu
41. Compania Naþionalã ”Administraþia Canalelor
NavigabileÒ Ñ S.A. Constanþa
42. Regia Autonomã ”Administraþia Fluvialã a Dunãrii de
JosÒ Galaþi
43. Regia Autonomã ”Administraþia Zonei Libere
Constanþa-SudÒ
44. Regia Autonomã ”Administraþia Zonei Libere BrãilaÒ
45. Regia Autonomã ”Administraþia Zonei Libere GalaþiÒ
46. Regia Autonomã ”Administraþia Zonei Libere SulinaÒ
47. Regia Autonomã ”Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ
48. Regia Autonomã ”Administraþia Zonei Libere CurticiAradÒ
C. Ministerul Apãrãrii Naþionale
49. Regia Autonomã ”RomtehnicaÒ
50. Regia Autonomã ”RomaviaÒ.
D. Ministerul Justiþiei
51. Regia Autonomã ”MultiproductÒ.
E. Serviciul Român de Informaþii
52. Regia Autonomã ”RasiromÒ.
F. Ministerul de Interne
53. Regia Autonomã ”Rami DaciaÒ.
G. Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei
54. Compania Naþionalã ”Poºta RomânãÒ Ñ S.A.
55. Regia Autonomã ”Inspectoratul General al ComunicaþiilorÒ
H. Banca Naþionalã a României
56. Regia Autonomã ”Imprimeria Bãncii Naþionale a
RomânieiÒ
57. Regia Autonomã ”Monetãria StatuluiÒ
I. Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
58. Societatea Naþionalã ”Cai de RasãÒ Ñ S.A.
59. Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
60. Societatea Naþionalã ”Tutunul RomânescÒ Ñ S.A.
61. Regia Naþionalã a Pãdurilor

J. Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului
62. Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A.
63. Compania Naþionalã ”Institutul Naþional de Meteorologie,
Hidrologie ºi Gospodãrire a ApelorÒ Ñ S.A.
K. Ministerul Culturii ºi Cultelor
64. Compania Naþionalã a Imprimeriilor ”CoresiÒ Ñ S.A.
65. Regia Autonomã a Distribuþiei ºi Exploatãrii Filmelor
”România-FilmÒ Bucureºti
L. Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei
66. Compania Naþionalã ”UnifarmÒ Ñ S.A. Bucureºti
M. Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
67. Regia Autonomã ”Editura Didacticã ºi PedagogicãÒ
N. Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului
68. Societatea Comercialã ”RafoÒ Oneºti, judeþul Bacãu
69. Societatea Comercialã ”Tractorul UTBÒ Braºov,
judeþul Braºov
70. Societatea Comercialã ”Uzinele Sodice GovoraÒ,
judeþul Vâlcea
71. Societatea Comercialã ”FaurÒ Ñ S.A. Bucureºti
72. Societatea Comercialã ”SiderurgicaÒ Hunedoara,
judeþul Hunedoara
73. Societatea Comercialã ”OltplastÒ Drãgãºani, judeþul
Vâlcea
74. Societatea Comercialã ”NitramoniaÒ Fãgãraº, judeþul
Braºov
75. Societatea Comercialã ”CaromÒ Oneºti, judeþul
Bacãu
76. Societatea Comercialã ”LeteaÒ Bacãu, judeþul Bacãu
77. Societatea Comercialã ”RocarÒ Ñ S.A. Bucureºti
78. Societatea Comercialã ”AroÒ Câmpulung, judeþul
Argeº
79. Societatea Comercialã ”CorapetÒ Corabia, judeþul Olt
80. Societatea Comercialã ”ContecÒ Tecuci, judeþul
Galaþi
81. Societatea Comercialã ”RepublicaÒ Bucureºti
82. Societatea Comercialã ”CugÒ Cluj-Napoca, judeþul
Cluj
83. Societatea Comercialã ”ElectroturisÒ Turnu Mãgurele,
judeþul Teleorman
84. Societatea Comercialã ”RulmenþiÒ Slatina, judeþul Olt
85. Societatea Comercialã ”CMBÒ Bocºa, judeþul CaraºSeverin
86. Societatea Comercialã ”BraforÒ Braºov, judeþul
Braºov.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
Nr. 126 din 23 aprilie 2001

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI
Nr. 302 din 16 mai 2001

ORDIN
pentru aprobarea Normelor cu privire la natura,
conþinutul ºi etichetarea extractelor de cafea ºi cicoare
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor ºi ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
vãzând Referatul de aprobare nr. 118.531/2001, întocmit de Direcþia generalã strategii ºi politici în agriculturã ºi
industria alimentarã din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, ºi Referatul de aprobare nr. DB.4.195/2001,
întocmit de Direcþia generalã de promovare a sãnãtãþii ºi sãnãtate publicã din cadrul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei,
având în vedere prevederile art. 39 din Ordonanþa Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producþiei,
circulaþiei ºi comercializãrii alimentelor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei, cu modificãrile ulterioare,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele cu privire la natura,
conþinutul ºi etichetarea extractelor de cafea ºi cicoare,
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
prin Direcþia generalã strategii ºi politici în agriculturã ºi
industria alimentarã ºi prin direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului

Bucureºti, precum ºi Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, prin
Direcþia generalã de promovare a sãnãtãþii ºi sãnãtate
publicã ºi prin direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în
termen de 12 luni de la data publicãrii.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,

Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,

Ilie Sârbu

Daniela Bartoº

ANEXÃ

NORME
cu privire la natura, conþinutul ºi etichetarea extractelor de cafea ºi cicoare
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezentele norme se referã la condiþiile privind natura, conþinutul ºi etichetarea extractelor de cafea ºi
cicoare.
Art. 2. Ñ Produsele menþionate la art. 1 se comercializeazã numai dacã respectã definiþiile ºi regulile stabilite în
aceste norme.
CAPITOLUL II
Definiþii, conþinut ºi caracteristici
Art. 3. Ñ În sensul prezentelor norme, extractele de
cafea ºi cicoare trebuie sã corespundã denumirilor,
definiþiilor ºi caracteristicilor prezentate la art. 5 ºi 6.

Art. 4. Ñ Denumirile produselor enumerate la art. 5 ºi 6
se aplicã numai produselor menþionate ºi definite în acestea.
Art. 5. Ñ (1) Extract de cafea, extract de cafea solubilã,
cafea solubilã sau cafea instant reprezintã produsul
concentrat obþinut prin extracþie din boabe de cafea prãjitã,
utilizându-se ca mediu de extracþie numai apa.
(2) Nu este permisã adãugarea unui acid sau a unei
baze în procesul de hidrolizã.
(3) Extractul de cafea conþine numai constituenþii aromatici ºi solubili ai cafelei, cu excepþia substanþelor insolubile
ºi a uleiurilor insolubile derivând din cafea, care din punct
de vedere tehnic nu pot fi îndepãrtate.
(4) Conþinutul de cafea pe bazã de substanþã uscatã se
încadreazã în urmãtoarele limite ºi caracteristici:
a) extract de cafea uscatã minimum 95% din greutate;
b) extract de cafea pastã 70%Ñ85% din greutate;
c) extract lichid de cafea
15%Ñ55% din greutate;
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d) extractul de cafea sub formã lichidã poate conþine
zaharuri comestibile, caramelizate sau necaramelizate în
procent de maximum 12% din greutate;
e) extractul de cafea sub formã solidã sau sub formã
de pastã nu trebuie sã conþinã alte substanþe în afara celor
derivate din extractul de cafea.
Art. 6. Ñ (1) Extractul de ciocare, cicoarea solubilã sau
cicoarea instant reprezintã produsul concentrat obþinut prin
extracþia de cicoare prãjitã, utilizându-se ca mediu de
extracþie numai apa.
(2) Nu este permisã adãugarea unui acid sau a unei
baze în procesul de hidrolizã.
(3) Prin cicoare se înþelege rãdãcinile de Cichorium
Intybus L., curãþate corespunzãtor pentru a fi uscate ºi
prãjite; nu este permisã utilizarea acestor rãdãcini la producerea de cicoare ”WitloofÒ destinatã preparãrii bãuturilor.
(4) Conþinutul de cicoare pe bazã de substanþã uscatã
se încadreazã în urmãtoarele limite:
a) extract de cicoare uscatã
minimum 95% din greutate;
b) extract de cicoare sub
formã de pastã
70%Ñ85% din greutate;
c) extract de cicoare sub
formã lichidã
25%Ñ55% din greutate;
d) extractul de cicoare sub formã lichidã poate conþine
zaharuri comestibile, caramelizate sau necaramelizate, în
procent de maximum 35% din greutate;
e) extractul de cicoare sub formã solidã sau de pastã
poate conþine maximum 1% din greutate substanþe ce nu
derivã din cicoare.
Art. 7. Ñ Denumirile la care se face referire la art. 5 ºi
6 sunt suplimentate, dupã caz, cu urmãtorii termeni:
1. ”pastãÒ sau ”sub formã de pastãÒ;
2. ”lichidÒ sau ”sub formã lichidãÒ;

3. ”concentratÒ în urmãtoarele situaþii:
a) pentru produsele definite la art. 5 alin. (4) lit. c),
dacã conþinutul de cafea pe bazã de substanþã
uscatã reprezintã mai mult de 25% din greutate;
b) pentru produsele definite la art. 6 alin. (4) lit. c),
dacã conþinutul de cicoare pe bazã de substanþã
uscatã reprezintã mai mult de 45% din greutate.
CAPITOLUL III
Etichetare
Art. 8. Ñ Pentru produsele definite la art. 5 alin. (1),
dacã conþinutul de cofeinã anhidrã nu depãºeºte 0,3% din
greutatea conþinutului de cafea pe bazã de substanþã
uscatã, pe etichetã se va înscrie termenul ”decofeinizatãÒ
în acelaºi câmp vizual cu descrierea comercialã.
Art. 9. Ñ Pentru produsele definite la art. 5 alin. (4)
lit. c) ºi la art. 6 alin. (4) lit. c), pe etichetã se va înscrie
termenul ”cuÉÒ, ”conservat cu...Ò sau ”cu adaos de...Ò ori
”prãjitã cu...Ò, urmat de denumirea tipului de zahãr utilizat;
aceastã informaþie trebuie sã fie în acelaºi câmp vizual cu
descrierea comercialã.
Art. 10. Ñ Pentru produsele definite al art. 5 alin. (4)
lit. b) ºi c) eticheta trebuie sã indice conþinutul minim de
cafea pe bazã de substanþã uscatã, exprimat în procente
în raport cu greutatea produsului finit.
Art. 11. Ñ Pentru produsele definite la art. 6 alin. (4)
lit. b) ºi c) eticheta trebuie sã indice conþinutul minim de
cicoare pe bazã de substanþã uscatã, exprimat în procente
în raport cu greutatea produsului finit.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 12. Ñ Prezentele norme nu se aplicã produsului
”cafea prãjitã solubilãÒ.
Art. 13. Ñ Prezentele norme sunt compatibile cu reglementãrile comunitare în domeniu ºi sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 1999/4/1999.
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