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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 25/2002 privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii
obligaþiilor asumate prin contractele de privatizare a societãþilor comerciale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 25 din
30 ianuarie 2002 privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii obligaþiilor asumate prin contractele de privatizare a
societãþilor comerciale, adoptatã în temeiul art. 1 pct. II.11
din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Prezenta ordonanþã reglementeazã modul de
urmãrire a executãrii obligaþiilor asumate de cumpãrãtori pe

perioada derulãrii contractelor de vânzare-cumpãrare de
acþiuni deþinute de stat la societãþile comerciale, societãþile
ºi companiile naþionale.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Prezenta ordonanþã se aplicã contractelor
având ca obiect vânzarea-cumpãrarea de acþiuni deþinute
de stat la societãþile comerciale, încheiate de Fondul
Proprietãþii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului ºi aflate în derulare,
pentru efectele produse de acestea dupã intrarea ei în
vigoare.Ò
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3. Literele d), e), g), l) ºi n) ale articolului 3 vor avea
urmãtorul cuprins:
”d) vânzãtor Ñ Fondul Proprietãþii de Stat sau
Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului, ca parte în contract, denumitã în continuare
A.P.A.P.S. sau Autoritate;
e) cumpãrãtor Ñ persoanã fizicã sau juridicã de drept
privat, de cetãþenie, respectiv de naþionalitate românã sau
strãinã, parte în contractul de vânzare-cumpãrare de acþiuni
încheiat cu Fondul Proprietãþii de Stat sau cu A.P.A.P.S.;
...............................................................................................
g) scadenþã Ñ termenul pânã la care cumpãrãtorul s-a
angajat sã îºi îndeplineascã o obligaþie contractualã;
...............................................................................................
l) perioada de derulare a contractului Ñ perioada pânã la
îndeplinirea oricãreia ºi a tuturor obligaþiilor pãrþilor contractante, conform clauzelor contractuale ºi prevederilor prezentei ordonanþe; intrã sub incidenþa acestei definiþii inclusiv
acele contracte care pânã la apariþia prezentei ordonanþe
confereau A.P.A.P.S. dreptul de a pretinde cumpãrãtorilor
aducerea la îndeplinire/conformarea faþã de obligaþiile ce
izvorau din contract;
...............................................................................................
n) afiliat Ñ persoanã juridicã la care cumpãrãtorul este
asociat/acþionar, cu excepþia societãþii ale cãrei acþiuni fac
obiectul contractului de vânzare-cumpãrare;Ò
4. La articolul 3, dupã litera n) se introduce litera o) cu
urmãtorul cuprins:
”o) termen intermediar Ñ termen de realizare eºalonatã
a unei obligaþii contractuale pânã la scadenþã.Ò
5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ (1) Societãþile privatizate prin încheiere de
contracte de vânzare-cumpãrare de acþiuni sunt supuse
controlului postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de
derulare a contractului ºi societãþile care dupã privatizare
au fuzionat, dupã caz, cu altã societate comercialã sau cu
cumpãrãtorul, precum ºi cele rezultate prin divizare, dacã
aceste operaþiuni au avut loc înãuntrul perioadei de derulare a contractului.
(2) Controlul postprivatizare se exercitã de cãtre
A.P.A.P.S. prin departamentele de specialitate ºi are ca
obiect urmãrirea modului în care sunt respectate de cãtre
cumpãrãtor obligaþiile asumate prin contractele respective
ºi, dupã caz, urmãrirea evoluþiei principalilor indicatori economico-financiari ai societãþilor la care au fost vândute
acþiuni ale statului prin contracte aflate în perioada de
derulare.Ò
6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 8. Ñ (1) Reprezentanþii legali ai societãþii sunt
obligaþi sã transmitã Autoritãþii, în termen de maximum
30 de zile lucrãtoare de la data împlinirii termenului intermediar/scadenþei fiecãrei obligaþii contractuale a cumpãrãtorului, un raport cu privire la modul de îndeplinire a acesteia.Ò
7. La articolul 8, dupã alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmãtorul cuprins:
”(5) Prevederile alin. (1)Ñ(3) nu se aplicã contractelor
încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe, în cazul în care în acestea sunt prevãzute alte termene de raportare.Ò

8. Alineatele (1) ºi (3) ale articolului 9 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Reprezentanþii legali ai societãþilor ºi
cumpãrãtorul sunt obligaþi sã comunice Autoritãþii situaþia în
care, conform prevederilor legale în vigoare, pentru societate a fost declanºatã procedura de reorganizare judiciarã
sau de faliment ori, dupã caz, procedura de lichidare
voluntarã.
...............................................................................................
(3) Comunicarea prevãzutã la alineatele precedente va
fi transmisã Autoritãþii în termen de cel mult 10 zile
lucrãtoare de la data primirii de la tribunal a hotãrârii cu
privire la declanºarea procedurii în cauzã, respectiv de la
data desemnãrii lichidatorilor în cazul lichidãrii voluntare.Ò
9. Capitolul IV va avea urmãtorul titlu:
”CAPITOLUL IV
Atribuþiile Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului în domeniul
controlului postprivatizareÒ
10. Litera e) a articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
”e) poate sã încheie cu cumpãrãtorul, la solicitarea
acestuia, acte adiþionale la contract în perioada de derulare, pe baza unei analize economico-financiare în urma
cãreia se constatã necesitatea revizuirii clauzelor respective;Ò
11. Capitolul V va avea urmãtorul titlu:
”CAPITOLUL V
Mãsuri privind eficientizarea procesului de control
postprivatizareÒ
12. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ În scopul asigurãrii condiþiilor necesare pentru urmãrirea modului de realizare a obligaþiilor contractuale ºi organizãrii în mod corespunzãtor a activitãþii de
control postprivatizare, începând cu data intrãrii în vigoare
a prezentei ordonanþe, la încheierea contractelor se vor
avea în vedere urmãtoarele:
a) investiþiile asumate, inclusiv cele pentru protecþia
mediului, vor fi efectuate în numerar, cu obligaþia ca
sumele în cauzã sã fie înregistrate într-un cont curent bancar deschis pe numele societãþii;
b) sumele vãrsate de cumpãrãtor în contul obligaþiei de
investiþii, cu excepþia celor destinate protecþiei mediului, pot
fi utilizate de societate, în condiþiile prevãzute de lege,
inclusiv pentru plata datoriilor societãþii cãtre bugetul de
stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj, bugetul Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate, bugetele locale etc., ale
cãror scadenþe sunt anterioare datei încheierii contractului
de vânzare-cumpãrare de acþiuni;
c) investiþia este consideratã realizatã dacã, în conformitate cu prevederile contractului, cumpãrãtorul prezintã, în
termen de 30 de zile lucrãtoare de la data împlinirii termenului intermediar/scadenþei, documentele financiar-contabile
care sã ateste virarea sumelor respective în contul curent
bancar al societãþii pânã la data scadentã prevãzutã în
contract, însoþite de o declaraþie pe propria rãspundere
datã de cãtre administratorii ºi cenzorii societãþii ori de o
firmã specializatã de audit, prin care se confirmã
operaþiunea în cauzã;
d) administratorii societãþii au obligaþia ca, în termen de
maximum 90 de zile lucrãtoare de la data scadenþei
obligaþiei investiþionale, sã iniþieze procedura de majorare a
capitalului social ºi de înregistrare a acesteia la oficiul
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registrului comerþului, în numele ºi pe seama cumpãrãtorului care a virat sumele în cauzã în contul curent bancar, în
conformitate cu obligaþia asumatã prin contract, potrivit
reglementãrilor legale în vigoare;
e) ceilalþi acþionari, alþii decât cumpãrãtorul, pot beneficia
de dreptul de preferinþã la subscripþie pentru a participa la
majorarea capitalului social, urmând a-ºi exprima aceastã
opþiune în condiþiile ºi în termenul prevãzute de reglementãrile legale în vigoare.Ò
13. Dupã articolul 11 se introduce articolul 11 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 111. Ñ Pentru contractele încheiate înainte de
intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe ºi aflate în derulare investiþiile asumate, inclusiv cele pentru protecþia mediului, vor putea fi efectuate atât în forma ºi termenii
contractuali conveniþi, cât ºi în numerar, cu condiþia ca
sumele în cauzã sã fie înregistrate în contul curent bancar
al societãþii.Ò
14. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 12. Ñ În cazul investiþiilor asumate pentru protecþia
mediului documentele prevãzute la art. 11 lit. c) vor fi
însoþite, în mod obligatoriu, de confirmarea eliberatã de
autoritatea de mediu competentã privind realizarea mãsurilor prevãzute în programul de conformare, anexã la avizul
de mediu eliberat în scopul privatizãrii societãþii în cauzã.Ò
15. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 13. Ñ (1) Efectuarea de cãtre alte persoane decât
cumpãrãtorul a investiþiilor asumate prin contract de acesta
va fi consideratã ca realizatã sub condiþia suplimentarã a
prezentãrii de cãtre cumpãrãtor a dovezii prin care terþul
s-a angajat ferm ºi irevocabil sã execute obligaþiile respective în numele ºi pe seama cumpãrãtorului, cu respectarea
art. 11.Ò
16. La articolul 13, dupã alineatul (1) se introduc alineatele (11) ºi (12) cu urmãtorul cuprins:
”(1 1 ) Sunt considerate ca realizate ºi obligaþiile de
investiþii efectuate de asociaþii ºi/sau afiliaþii cumpãrãtorului,
în nume propriu.
(12) Prevederile alin. (11) se aplicã ºi membrilor asociaþiilor PAS, chiar dacã deþin în nume propriu acþiuni/pãrþi
sociale ale societãþii privatizate.Ò
17. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Sunt asimilate investiþiilor efectuate ºi sumele aferente pãrþii cuvenite cumpãrãtorilor, persoane fizice sau juridice, în calitate de acþionari, din profitul net ºi care, în
urma unei hotãrâri a adunãrii generale a acþionarilor, au
fost repartizate pentru fondul de dezvoltare/surse proprii de
finanþare din care s-au efectuat investiþii în exerciþiul financiar curent sau în cele urmãtoare.Ò
18. Partea introductivã a alineatului (1) al articolului 15
va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ (1) A.P.A.P.S. poate ca, la solicitarea
cumpãrãtorului/societãþii ºi pe baza documentaþiei prezentate de cumpãrãtor ºi/sau de societate, dupã caz, sã convinã cu acesta/aceasta:Ò
19. La articolul 15 alineatul (1), literele b) ºi f) vor avea
urmãtorul cuprins:
”b) prelungirea termenului de realizare a investiþiilor
peste termenele intermediare ºi/sau scadenþa prevãzute în
contract, dacã prin aceasta cumpãrãtorul nu îºi pierde
poziþia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru
selecþia ofertanþilor, aplicatã la încheierea contractului;
...............................................................................................
f) desfiinþarea contractului;Ò
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20. La articolul 15 alineatul (1), dupã litera f) se introduc
literele f1) ºi f2) cu urmãtorul cuprins:
”f 1 ) eºalonarea/reeºalonarea plãþii sumelor datorate
Autoritãþii ca dividende, sume primite pentru restructurare;
f 2) eºalonarea/reeºalonarea plãþii oricãror alte sume
datorate Autoritãþii;Ò
21. Alineatele (2), (3) ºi (5) ale articolului 15 vor avea
urmãtorul cuprins:
”(2) În situaþia în care din documentaþia prezentatã conform alin. (1) rezultã cã existã condiþii ca societatea ºi/sau
cumpãrãtorul, dupã caz, sã plãteascã sumele datorate
Autoritãþii, aceasta poate încheia cu societatea, respectiv
cu cumpãrãtorul, la solicitarea acestora, convenþii/acte
adiþionale pentru reeºalonarea plãþii, respectiv a angajamentelor.
(3) În cazul ratelor cu titlu de preþ, prevederile alin. (2)
se aplicã numai cu condiþia încadrãrii în scadenþa ultimei
rate prevãzutã în contract, cu excepþia situaþiilor precizate
la art. 22.
...............................................................................................
(5) Pentru ratele rãmase de achitat cu titlu de preþ,
începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe,
în actul adiþional se va introduce, în mod obligatoriu, nivelul dobânzii calculat astfel: pentru contractele de vânzare
de acþiuni cu plata preþului în rate, la cuantumul fiecãrei
rate se aplicã o dobândã care sã acopere inflaþia, la care
se adaugã douã procente, în cazul în care preþul este stabilit ºi plãtit în moneda naþionalã, ºi dobânda LIBOR plus o
marjã negociatã de pãrþi, în cazul în care preþul este stabilit ºi/sau plãtit în valutã.Ò
22. La articolul 15, dupã alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmãtorul cuprins:
”(6) Începând cu data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe, pentru sumele datorate
Autoritãþii reprezentând dividende, rate aferente sumelor
alocate pentru fondurile de restructurare, precum ºi pentru
alte sume datorate Autoritãþii, convenþia/actul adiþional va
cuprinde, în mod obligatoriu, dispoziþii prin care se aplicã
nivelul dobânzii de referinþã comunicat lunar de Banca
Naþionalã a României.Ò
23. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ (1) Este interzisã exceptarea de la platã a
majorãrilor, penalitãþilor sau a dobânzilor, dupã caz, aferente sumelor plãtite cu întârziere/neplãtite, atât în ceea ce
priveºte plata ratelor/preþului pentru pachetul de acþiuni, cât
ºi în ceea ce priveºte nerealizarea investiþiilor, inclusiv a
celor de mediu.
(2) În cazuri justificate din punct de vedere economic
exceptãrile de la plata penalitãþilor prevãzute la alin. (1) pot
fi acordate prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Penalitãþile datorate de cumpãrãtor pentru nerealizarea investiþiilor se cuvin societãþii comerciale ale cãrei
acþiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpãrare.
Modalitatea de platã a sumelor în cauzã, precum ºi de utilizare a acestora de cãtre societatea comercialã vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonanþe.Ò
24. Dupã articolul 16 se introduce articolul 16 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 161. Ñ (1) A.P.A.P.S. ºi cumpãrãtorii pot conveni
modificarea termenului de denunþare unilateralã a contractului de cãtre Autoritate, în ceea ce priveºte obligaþia de
platã a preþului.
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(2) Prelungirea termenului de denunþare unilateralã a
contractului de cãtre Autoritate se poate face cu obligarea
cumpãrãtorului la plata de penalitãþi de întârziere. Termenul
de denunþare unilateralã a contractului de cãtre Autoritate
nu poate fi prelungit cu mai mult de 90 de zile lucrãtoare.
(3) Pentru ratele rãmase de achitat, aferente preþului de
cumpãrare, în actul adiþional se va introduce în mod obligatoriu nivelul dobânzii prevãzute la art. 15 alin. (5).Ò
25. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 17. Ñ Prevederile art. 16 alin. (1) ºi (2) se aplicã
ºi pentru penalitãþile/daunele datorate Autoritãþii de cãtre
societate, aferente dividendelor, ratelor aferente sumelor
alocate pentru fondurile de restructurare, precum ºi altor
sume datorate acesteia.Ò
26. Alineatele (1) ºi (2) ale articolului 18 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 18. Ñ (1) Plata penalitãþilor nu exonereazã
cumpãrãtorul de îndeplinirea obligaþiilor asumate prin contract, cu excepþia cazurilor în care în contractele de
vânzare-cumpãrare de acþiuni nu este prevãzutã expres
aceastã obligaþie.
(2) Încheierea actelor adiþionale de cãtre Autoritate, în
ceea ce priveºte modificarea angajamentelor de investiþii
ºi/sau de platã a preþului acþiunilor, este condiþionatã de
instituirea în favoarea A.P.A.P.S. a unei garanþii reale
mobiliare asupra unei pãrþi sau întregului pachet de acþiuni
care face obiectul contractului de vânzare-cumpãrare de
acþiuni sau garanþii financiare. În cazul în care se constatã
cã acþiunile sunt grevate de sarcini, cumpãrãtorul are
obligaþia de a prezenta garanþii financiare.Ò
27. La articolul 20 alineatul (1), partea introductivã ºi
litera b) vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 20. Ñ (1) A.P.A.P.S. poate sã accepte, la solicitarea cumpãrãtorului:
...............................................................................................
b) efectuarea unei novaþii prin schimbare de debitor,
prin schimbarea debitorului iniþial (cumpãrãtorul) din contract cu o altã persoanã care se angajeazã faþã de
A.P.A.P.S. sã execute obligaþiile contractuale.Ò
28. La articolul 20, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:
”(11) Actul adiþional încheiat în condiþiile alin. (1) are ca
efect ºi transmiterea tuturor drepturilor contractuale cãtre
delegat/noul debitor ºi va prevedea în mod obligatoriu asumarea de cãtre acesta a tuturor garanþiilor contractuale privind realizarea obligaþiilor contractuale.Ò
29. La articolul 20 alineatul (2), literele a) ºi d) vor avea
urmãtorul cuprins:
”a) noul debitor îndeplineºte condiþiile prevãzute pentru
ofertanþi de reglementãrile legale în vigoare referitoare la
achiziþionarea unui pachet de acþiuni deþinut de A.P.A.P.S.
în societãþile comerciale cu capital de stat;
...............................................................................................
d) în cazul novaþiei prin schimbare de debitor, pentru
contractele cu plata în rate se va negocia cu noul debitor
plata sumelor aferente preþului contractului, inclusiv a
dobânzilor ºi eventualelor penalitãþi datorate la plata
preþului ºi neonorate de debitorul iniþial; plata sumelor restante datorate Autoritãþii cu titlu de preþ ºi penalitãþi ºi/sau
dobânzi se va efectua de cãtre noul debitor în termen de
maximum 20 de zile lucrãtoare de la semnarea actului
adiþional.Ò
30. La articolul 20 alineatul (3), partea introductivã ºi
litera c) vor avea urmãtorul cuprins:

”(3) În vederea analizãrii ºi aprobãrii novaþiei/delegaþiei
trebuie prezentate Autoritãþii urmãtoarele:
...............................................................................................
c) în cazul în care cumpãrãtorul ºi/sau noul debitor sunt
societãþi comerciale, este necesarã aprobarea adunãrii
generale a asociaþilor/acþionarilor cu privire la efectuarea
novaþiei/delegaþiei;Ò
31. Alineatul (5) al articolului 20 va avea urmãtorul
cuprins:
”(5) Pentru garantarea obligaþiilor privind realizarea
investiþiilor ºi/sau plata preþului pe care le preia noul debitor vor fi instituite garanþii suplimentare (contract de
garanþie realã mobiliarã asupra unei pãrþi sau a întregului
pachet de acþiuni, garanþii financiare etc.), dacã astfel de
garanþii nu au fost prevãzute în contract.Ò
32. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 21. Ñ (1) În cazul desfiinþãrii contractului pe cale
convenþionalã sau judiciarã Autoritatea va reþine de la
cumpãrãtor toate sumele achitate de acesta în contul contractului, reprezentând, dupã caz, avans, rate, dobânzi,
penalitãþi achitate cu orice titlu, pânã la desfiinþarea acestuia.Ò
33. La articolul 21, dupã alineatul (1) se introduc alineatele (11) ºi (12) cu urmãtorul cuprins:
”(1 1 ) În cazul desfiinþãrii contractului pe cale
convenþionalã sau judiciarã, pentru prejudicii cauzate
Autoritãþii, cumpãrãtorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din:
a) sumele reprezentând dobânzile ºi penalitãþile datorate
pentru ratele scadente ºi neachitate pânã la data desfiinþãrii contractului, precum ºi penalitãþile datorate ca
urmare a neîndeplinirii celorlalte obligaþii contractuale;
b) sumele reprezentând dividendele încasate de
cumpãrãtor în perioada de valabilitate a contractului;
c) sumele prevãzute de Hotãrârea Guvernului
nr. 1.045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes
plãtite consultanþilor de cãtre Autoritatea pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului în cadrul Programului
pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).
(12) Prevederile alin. (1) ºi (11) se aplicã ºi proceselor
în curs de judecatã având ca obiect desfiinþarea contractului, începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei
ordonanþe.Ò
34. Alineatele (2) ºi (4) ale articolului 21 vor avea
urmãtorul cuprins:
”(2) Pentru prejudiciile cauzate societãþii de cãtre
cumpãrãtor, aceasta poate cere instanþei judecãtoreºti
daune-interese.
...............................................................................................
(4) Cheltuielile aferente efectuãrii expertizei economicofinanciare prevãzute la alin. (3) vor fi avansate de cãtre
societate sau, dupã caz, de cãtre Autoritate ºi vor fi recuperate de la cumpãrãtor.Ò
35. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ (1) A.P.A.P.S. ºi cumpãrãtorul pot conveni
continuarea contractului prin renunþarea la punerea în aplicare a unei hotãrâri judecãtoreºti/arbitrale ce are ca efect
desfiinþarea contractului sau la aplicarea pactului comisoriu,
în cazul contractelor care conþin astfel de clauze.
(2) În acest sens Autoritatea ºi cumpãrãtorul vor încheia
o convenþie de menþinere în vigoare a contractului,
cumpãrãtorul obligându-se sã plãteascã toate sumele

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 549/26.VII.2002
datorate Autoritãþii în termen de maximum 60 de zile de la
semnarea acesteia.
(3) În cazul în care se renunþã la punerea în aplicare a
unei hotãrâri judecãtoreºti/arbitrale ce are ca efect desfiinþarea contractului, convenþia de menþinere în vigoare a
acestuia se încheie sub condiþia rezolutorie a neîndeplinirii
obligaþiilor asumate prin convenþie. Ca urmare a îndeplinirii
condiþiei rezolutorii, A.P.A.P.S. va pune în executare
hotãrârea judecãtoreascã/arbitralã ce are ca efect
desfiinþarea contractului.
(4) Convenþia de menþinere în vigoare a contractului
prevãzutã la alin. (2) va cuprinde în mod obligatoriu o
clauzã potrivit cãreia contractul va fi desfiinþat de plin
drept, în cazul neîndeplinirii obligaþiilor asumate în cuprinsul
acesteia fiind aplicabile prevederile art. 21.Ò
36. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 23. Ñ Este interzisã desfiinþarea contractelor în
cazul societãþilor aflate în procedurã de reorganizare judiciarã sau faliment, reglementatã de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi în cazul celor aflate în procedurã de lichidare
voluntarã reglementatã de Legea nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò
37. Capitolul VI va avea urmãtorul titlu:
”CAPITOLUL VI
Dispoziþii specialeÒ
38. Alineatele (1) ºi (3) ale articolului 25 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 25. Ñ (1) În scopul organizãrii ºi desfãºurãrii în
condiþii unitare a controlului postprivatizare, prevederile
art. 11Ñ24 se aplicã ºi contractelor aflate în derulare pentru perioada rãmasã sã curgã de la data intrãrii în vigoare
a prezentei ordonanþe.
...............................................................................................
(3) Termenul prevãzut la art. 11 lit. c) este de 90 de
zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe, pentru situaþiile menþionate la alin. (2).Ò
39. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 26. Ñ (1) În cazul în care angajamentul
investiþional prevãzut în contractele în curs de derulare nu
a fost realizat la termenele intermediare, respectiv pe obiectivele prevãzute în contract, dar, cumulat pânã la încheierea ultimului termen intermediar/scadenþei perioadei de
investiþii prevãzute în contract, anterior/anterioare datei
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, rezultã realizarea
în cuantum valoric a obligaþiei respective, nu se datoreazã
penalitãþi/majorãri de întârziere.Ò
40. La articolul 26, dupã alineatul (1) se introduc alineatele (11)Ñ(13) cu urmãtorul cuprins:
”(11) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care
realizarea obligaþiilor investiþionale la termenele intermediare
este garantatã prin gaj/garanþie realã mobiliarã.
(12) În cazul în care la încheierea ultimului termen intermediar/scadenþei perioadei de investiþii prevãzute în contract, anterior/anterioarã datei intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe, se constatã nerealizarea sau realizarea parþialã
a obligaþiei totale de investiþie, pentru întreaga perioadã
scursã pânã la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe,
cumpãrãtorul datoreazã Autoritãþii, începând cu respectiva
datã, penalitãþile contractuale calculate la valoarea nerealizatã.

5

(13) Penalitãþile calculate conform prevederilor alin. (12)
pot fi eºalonate la platã în conformitate cu prevederile
art. 18 alin. (3).Ò
41. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã sumelor stabilite
cu acest titlu prin hotãrâri judecãtoreºti/arbitrale definitive,
datorate Autoritãþii pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, iar sumele plãtite nu se restituie.Ò
42. Dupã articolul 26 se introduc articolele 261Ñ263 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 261. Ñ Dacã se constatã realizarea în cuantum
valoric a angajamentului investiþional chiar dupã scadenþã,
iar realizarea acestuia a fost garantatã prin constituirea
unor garanþii, Autoritatea nu va proceda la executarea
acestora.
Art. 26 2 . Ñ Termenul de prescripþie pentru dreptul
Autoritãþii de a solicita penalitãþile, respectiv de a executa
gajul, în cazul neîndeplinirii obligaþiilor contractuale de
investiþii, începe sã curgã de la data încheierii perioadei de
investiþii prevãzute în contract.
Art. 263. Ñ Sumele avansate cu titlu de cheltuieli de
judecatã în procesele rãmase fãrã obiect, precum ºi cele
care se sting prin reanalizarea clauzelor contractuale, ca
urmare a intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, vor fi
suportate de cãtre cumpãrãtori.Ò
43. La articolul 27 alineatul (1), partea introductivã ºi
literele a), c) ºi d) vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 27. Ñ (1) Pentru contractele încheiate înainte de
data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, aflate în perioada de derulare, obligaþiile contractuale privind efectuarea
investiþiilor se considerã realizate în urmãtoarele situaþii:
a) când anexa la contract conþine specificaþia Çprogram
de investiþiiÈ, angajamentul investiþional se considerã realizat în urma aportului în numerar, indiferent dacã sumele
au fost folosite pentru efectuarea de investiþii sau pentru
finanþarea unor nevoi curente ale societãþii, cu condiþia ca
sumele în cauzã sã fie evidenþiate în contul curent bancar.
Pentru obligaþiile al cãror termen intermediar/scadenþã este
anterior/anterioarã datei intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, aportul în numerar este considerat ca fiind investiþie
realizatã, în baza declaraþiei pe propria rãspundere datã de
cãtre administratorii ºi cenzorii societãþii ori de o firmã specializatã de audit, prin care se confirmã virarea sumelor în
cauzã cãtre societate, cu titlu nerambursabil, în vederea
stingerii obligaþiei asumate prin contract;
...............................................................................................
c) în contractele cu clauzã de atestare a investiþiilor prin
certificat emis de cenzorii societãþii sau de o firmã specializatã de audit ºi care conþin/nu conþin specificaþia expresã
Çînsoþit de documenteÈ sau care conþin clauza Çdocumente
rezonabileÈ, obligaþia de investiþii se considerã realizatã în
baza certificatului de atestare emis de cenzori sau de o
firmã specializatã de audit, în care este specificat în mod
clar cã:
Ñ suma investitã corespunde valorii investiþionale asumate prin contract;
Ñ înregistrarea în contabilitate a investiþiilor efectuate ca
aport în naturã sau în numerar este realizatã în conformitate cu legislaþia contabilã în vigoare;
Ñ sursele de finanþare a investiþiilor corespund prevederilor din contract;
d) în contractele care conþin clauza de atestare a executãrii angajamentului investiþional prin majorarea de capital
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social ºi înregistrarea acestei operaþiuni la Oficiul registrului
comerþului:
Ñ obligaþia de investiþie se considerã realizatã dacã
virarea sumelor în cauzã în contul curent bancar de cãtre
cumpãrãtor ºi înregistrarea acestei operaþiuni în contabilitatea societãþii au fost fãcute pânã la termenul
intermediar/scadenþa prevãzutã în contract, fãrã a fi necesarã prezentarea dovezii înregistrãrii la Oficiul registrului
comerþului a majorãrii capitalului social, dar cu obligaþia
prezentãrii la A.P.A.P.S. a dovezii virãrii sumelor respective
în contul curent bancar al societãþii ºi înregistrãrii acestora
în contabilitatea acesteia;
Ñ în cazul majorãrilor de capital prin aport în naturã
cumpãrãtorul trebuie sã prezinte Autoritãþii dovada înregistrãrii în contabilitatea societãþii a bunurilor respective ca
imobilizãri corporale/necorporale aduse în nume propriu,
pânã la termenul intermediar/scadenþa prevãzutã în contract, precum ºi declaraþia pe propria rãspundere a reprezentanþilor legali ai societãþii, prin care aceºtia certificã
existenþa în societate a aportului respectiv, în baza angajamentului asumat de cumpãrãtor prin contract;Ò
44. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi pentru obligaþiile
contractuale neexecutate pentru care scadenþa este anterioarã datei intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, dacã
pãrþile convin astfel prin act adiþional la contract.Ò
45. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 30. Ñ (1) În situaþia în care contractele stipuleazã
obligativitatea efectuãrii de investiþii în numerar exprimate
în valutã, data de referinþã pentru transformarea în lei a
contravalorii sumelor în cauzã o reprezintã data la care s-a
efectuat vãrsãmântul în contul curent bancar al societãþii.
(2) Determinarea echivalentului în valutã al sumei cuvenite cumpãrãtorului în calitate de acþionar din profitul net ºi
care a fost utilizatã pentru realizarea obligaþiei de investiþii
se face prin luarea în considerare a cursului mediu comunicat de Banca Naþionalã a României pentru anul în care a
fost utilizatã pentru investiþii partea din profit conform prevederilor art. 13 alin. (2).Ò
46. La articolul 31, litera a) a alineatului (1) ºi alineatul
(2) vor avea urmãtorul cuprins:
”a) precizarea volumului valoric de investiþii în conformitate cu termenele scadente prevãzute în contract;
...............................................................................................
(2) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1),
pentru perioada anterioarã încheierii actelor adiþionale,

pentru situaþiile prevãzute la alin. (1) cumpãrãtorul nu datoreazã penalitãþi de întârziere.Ò
47. Alineatul (1) al articolului 32 se abrogã.
48. Alineatul (2) al articolului 32 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul
legal al societãþii care utilizeazã sumele reprezentând
investiþiile de mediu în alte scopuri decât cele prevãzute în
contracte, având drept consecinþã nerealizarea obiectivelor
din programul de conformare.Ò
49. La articolul 32 alineatul (5), literele a) ºi b) vor avea
urmãtorul cuprins:
”a) nu respectã prevederile art. 8 alin. (1) sau ale
art. 11 lit. d);
b) nu efectueazã operaþiunea de evidenþiere în contabilitate a sumelor reprezentând aport în numerar în contul
curent bancar pânã la scadenþa obligaþiei de investiþii,
prevãzutã în contract.Ò
50. Litera b) a articolului 33 va avea urmãtorul cuprins:
”b) fuziunea dintre cumpãrãtor ºi societate este interzisã
dupã intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe, pânã la
realizarea integralã a obligaþiilor asumate prin contract sub
sancþiunea nulitãþii de drept.Ò
51. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Schimbarea destinaþiei sumelor respective atrage
rãspunderea civilã sau penalã, dupã caz.Ò
52. Alineatul (2) al articolului 35 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Declanºarea ºi derularea acþiunilor de control se
fac, dupã caz, prin colaborare ºi cu alte instituþii cu competenþã în domeniul controlului.Ò
53. Articolele 36 ºi 38 se abrogã.
54. Articolul 39 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 39. Ñ A.P.A.P.S. va elabora ºi va supune spre
aprobare Guvernului, în termen de 180 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, normele metodologice de aplicare a acesteia.Ò
Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 25/2002 privind
unele mãsuri de urmãrire a executãrii obligaþiilor asumate
prin contractele de privatizare a societãþilor comerciale, cu
modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 12 iulie 2002.
Nr. 506.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 25/2002 privind unele mãsuri de urmãrire
a executãrii obligaþiilor asumate prin contractele
de privatizare a societãþilor comerciale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 25/2002 privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii
obligaþiilor asumate prin contractele de privatizare a societãþilor comerciale ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 11 iulie 2002.
Nr. 683.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 162
din 4 iunie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11, 14 ºi 15 din Ordonanþa
Guvernului nr. 51/1997 privind operaþiunile de leasing ºi societãþile de leasing, republicatã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11, 14 ºi 15 din Ordonanþa
Guvernului nr. 51/1997 privind operaþiunile de leasing ºi
societãþile de leasing, republicatã, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”JimtimÒ Ñ S.A. din Jimbolia în
Dosarul nr. 5.078/COM/2001 al Tribunalului Timiº Ñ Secþia
comercialã.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei ca inadmisibilã, întrucât dispoziþiile
legale criticate au fost analizate într-un alt dosar al
Tribunalului Timiº, care a fost deja soluþionat.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 16 octombrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.078/COM/2001, Tribunalul Timiº Ñ Secþia

comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11, 14 ºi 15 din
Ordonanþa Guvernului nr. 51/1997 privind operaþiunile de
leasing ºi societãþile de leasing, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”JimtimÒ Ñ S.A. din Jimbolia.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 11, 14 ºi 15 din Ordonanþa
Guvernului nr. 51/1997, republicatã, sunt contrare prevederilor art. 134 alin. (1) ºi (2) din Constituþie, deoarece ”finanþatorul are facultatea ºi chiar dreptul de a insera în
mod practic nelimitat clauze împovãrãtoare în contractul de
leasing, pentru cealaltã parteÒ. Se mai susþine cã ”utilizatorul este practic obligat de cãtre finanþator, prin poziþia
comercialã pe care acesta o are, sã accepte clauze pe
care în alte condiþii nu le-ar fi acceptatÒ, ceea ce în opinia
sa ar duce la încheierea unor contracte în care predominã
”clauzele leonineÒ.
Instanþa de judecatã
considerã
excepþia
de
neconstituþionalitate ca neîntemeiatã ºi solicitã respingerea
acesteia.
Potrivit dispoziþiilor 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 propune respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate, arãtând cã în contractul de
leasing ambele pãrþi se obligã reciproc, fapt care duce la
concluzia cã acesta este un contract consensual ºi sinalagmatic, cãruia îi sunt aplicabile regulile rãspunderii contractuale.
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Astfel, în condiþiile în care utilizatorul nu executã obligaþia de
platã, societatea de leasing are posibilitatea acþionãrii în
justiþie pentru executarea silitã a obligaþiilor contractuale.
Guvernul considerã excepþia ca inadmisibilã, întrucât a
fost ridicatã într-un alt dosar al Tribunalului Timiº, care a
fost deja soluþionat de aceastã instanþã.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi al Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 11, 14 ºi
15 din Ordonanþa Guvernului nr. 51/1997 privind
operaþiunile de leasing ºi societãþile de leasing, republicatã,
al cãror conþinut este urmãtorul:
Ñ Art. 11: ”În cadrul operaþiunilor de leasing drepturile ºi
obligaþiile pãrþilor vor fi stipulate în contract ºi nu vor fi limitate
la prevederile art. 9 ºi 10.Ò;
Ñ Art. 14: ”(1) În cazul în care utilizatorul refuzã sã primeascã bunul la termenul stipulat în contractul de leasing sau
dacã se aflã în stare de reorganizare judiciarã ºi/sau faliment,
societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.
(2) Finanþatorul nu rãspunde dacã bunul care face obiectul
contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.Ò;
Ñ Art. 15: ”În cazul în care utilizatorul nu executã obligaþia
de platã a ratei de leasing timp de douã luni consecutive,
finanþatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sã restituie bunul, sã plãteascã ratele scadente, cu daune-interese, dacã în contract nu se prevede
altfel.Ò
I. Examinând Dosarul nr. 5.078/COM/2001 al
Tribunalului Timiº Ñ Secþia comercialã, în care a fost pronunþatã încheierea de sesizare cu privire la soluþionarea
excepþiei de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã

aceasta a fost ridicatã de acelaºi autor într-un alt dosar
(Dosarul nr. 3.730/COM/2001 al Tribunalului Timiº Ñ Secþia
comercialã), care a fost deja soluþionat.
Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, aceasta ”[É] decide asupra excepþiilor ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea unei legi
sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care depinde soluþionarea cauzeiÒ.
În consecinþã, în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, coroborate cu cele ale alin. (6) al
aceluiaºi articol, care prevãd cã, ”Dacã excepþia este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor alin. (1), (2) sau (3),
instanþa o respinge printr-o încheiere motivatã, fãrã a mai
sesiza Curtea ConstituþionalãÒ, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11, 14 ºi 15 din Ordonanþa
Guvernului nr. 51/1997 privind operaþiunile de leasing ºi
societãþile de leasing, republicatã, urmeazã sã fie respinsã
ca inadmisibilã.
II. Analizând ºi pe fond motivele de neconstituþionalitate,
Curtea constatã cã acestea nu pot fi primite.
Textele atacate reglementeazã rãspunderea pãrþilor în
cazul neexecutãrii obligaþiilor în cadrul contractului de leasing, care este un contract comercial ce are caracteristicile
unui contract civil. În consecinþã, regulile care guverneazã
contractele civile sunt aplicabile ºi contractelor comerciale,
în mãsura în care legile comerciale nu prevãd o altã reglementare. Astfel, în situaþia în care utilizatorul, parte contractantã în cadrul contractului de leasing, nu îºi executã
obligaþiile, cum este cazul în speþã, sunt aplicabile principiile generale ale contractelor sinalagmatice. Aºadar motivul de neconstituþionalitate invocat de autorul excepþiei
privind încãlcarea prevederilor art. 134 din Legea fundamentalã, care se referã la economia României ºi la
obligaþiile statului în ceea ce priveºte mãsurile economicofinanciare pentru sprijinirea economiei de piaþã ºi protejarea intereselor naþionale nu este relevant.

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 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11, 14 ºi 15 din Ordonanþa
Guvernului nr. 51/1997 privind operaþiunile de leasing ºi societãþile de leasing, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”JimtimÒ Ñ S.A. din Jimbolia în Dosarul nr. 5.078/COM/2001 al Tribunalului Timiº Ñ Secþia comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 4 iunie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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