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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea
ºi completarea Legii cetãþeniei române nr. 21/1991
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 68 din 13 iunie 2002 pentru modificarea ºi
completarea Legii cetãþeniei române nr. 21/1991, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:

nistrativ competente în termen de 15 zile de la primirea
acesteia, fãrã efectuarea procedurii prealabile.ÈÒ
2. La articolul I, punctul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”3. Dupã alineatul 2 al articolului 20 se introduce un
nou alineat cu urmãtorul cuprins:
ÇNedepunerea jurãmântului de credinþã faþã de
România, în termenul prevãzut la art. 19 alin. 1, din vina
persoanei cãreia i s-a acordat cetãþenia românã atrage
încetarea efectelor hotãrârii Guvernului de acordare a
cetãþeniei române faþã de persoana în cauzã.ÈÒ

1. La articolul I, punctul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”2. Dupã alineatul 2 al articolului 18 se introduce un
nou alineat cu urmãtorul cuprins:
ÇÎmpotriva comunicãrii ministrului justiþiei persoana
nemulþumitã se poate adresa instanþei de contencios admi-

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 1 octombrie 2002.
Nr. 542.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 68/2002
pentru modificarea ºi completarea Legii cetãþeniei române
nr. 21/1991
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 privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea ºi completarea Legii
cetãþeniei române nr. 21/1991 ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 26 septembrie 2002.
Nr. 772.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind graþierea unor pedepse ºi înlãturarea unor mãsuri ºi sancþiuni
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se graþiazã în întregime pedepsele cu închisoare pânã la 5 ani inclusiv, precum ºi pedepsele cu
amendã aplicate de instanþele de judecatã.
Art. 2. Ñ Prevederile art. 1 se aplicã indiferent de
modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusã de
instanþã.
Art. 3. Ñ Se înlãturã mãsura internãrii într-un centru de
reeducare luatã de cãtre instanþele de judecatã faþã de
minorii care au sãvârºit fapte prevãzute de legea penalã.
Art. 4. Ñ (1) Prevederile art. 1 ºi 2 nu se aplicã celor
condamnaþi pentru infracþiuni sãvârºite în stare de recidivã
ºi celor care sunt recidiviºti prin condamnãri anterioare.
(2) Nu beneficiazã de prevederile art. 1Ñ3 cei cãrora li
s-au aplicat pedepse sau mãsuri educative pentru urmãtoarele infracþiuni:
A. Infracþiuni reglementate de Codul penal:
1. infracþiunile contra siguranþei statului, prevãzute în
art. 155Ñ173;
2. infracþiunile de omor, prevãzute în art. 174Ñ176;
3. vãtãmarea corporalã gravã, prevãzutã în art. 182;
4. lovirile sau vãtãmãrile cauzatoare de moarte,
prevãzute în art. 183;
5. lipsirea de libertate în mod ilegal, prevãzutã în
art. 189;
6. violarea de domiciliu, prevãzutã în art. 192 alin. 2;
7. ºantajul, prevãzut în art. 194;
8. violul, prevãzut în art. 197;
9. actul sexual cu un minor, prevãzut în art. 198
alin. 2Ñ4;
10. perversiunea sexualã, prevãzutã în art. 201 alin. 2Ñ5;
11. incestul, prevãzut în art. 203;
12. furtul de autovehicule, precum ºi furtul calificat,
prevãzute în art. 209 alin. 1 lit. a), b), d) ºi g), alin. 2 ºi 3
în redactarea anterioarã Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 207/2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, în
art. 209 alin. 1Ñ4 în redactarea anterioarã Legii
nr. 456/2001 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea ºi completarea
Codului penal ºi a Codului de procedurã penalã, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din
25 iulie 2001, ºi în art. 209 alin. 2Ñ4, în redactarea în
vigoare;
13. tâlhãria, prevãzutã în art. 211;
14. pirateria, prevãzutã în art. 212;
15. înºelãciunea, prevãzutã în art. 215 alin. 2Ñ5;
16. delapidarea, prevãzutã în art. 2151 alin. 2;
17. ultrajul, prevãzut în art. 239 alin. 2 ºi 3;
18. abuzul în serviciu în formã calificatã, prevãzut în
art. 2481;
19. luarea de mitã, prevãzutã în art. 254;
20. darea de mitã, prevãzutã în art. 255;
21. primirea de foloase necuvenite, prevãzutã în
art. 256;
22. traficul de influenþã, prevãzut în art. 257;
23. tortura, prevãzutã în art. 2671;

24. represiunea nedreaptã, prevãzutã în art. 268;
25. evadarea, prevãzutã în art. 269;
26. înlesnirea evadãrii, prevãzutã în art. 270;
27. neîndeplinirea cu ºtiinþã a îndatoririlor de serviciu
sau îndeplinirea lor defectuoasã, prevãzutã în art. 274
alin. 2;
28. pãrãsirea postului ºi prezenþa la serviciu în stare de
ebrietate, prevãzute în art. 275 alin. 3;
29. distrugerea ºi semnalizarea falsã, prevãzute în
art. 276;
30. nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor,
prevãzutã în art. 279;
31. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al
altor materii radioactive, prevãzutã în art. 2791;
32. falsificarea de monede sau de alte valori, prevãzutã
în art. 282;
33. falsificarea de valori strãine, prevãzutã în art. 284;
34. deþinerea de instrumente în vederea falsificãrii de
valori, prevãzutã în art. 285;
35. falsul material în înscrisuri oficiale, prevãzut în
art. 288;
36. falsul intelectual, prevãzut în art. 289;
37. falsul în înscrisuri sub semnãturã privatã, prevãzut
în art. 290;
38. uzul de fals, prevãzut în art. 291;
39. deturnarea de fonduri, prevãzutã în art. 3021 alin. 2;
40. nerespectarea dispoziþiilor privind importul de deºeuri
ºi reziduuri, prevãzutã în art. 3022 alin. 2;
41. contaminarea venericã ºi transmiterea sindromului
imunodeficitar dobândit, prevãzute în art. 309;
42. traficul de stupefiante, prevãzut în art. 312;
43. falsificarea de alimente sau alte produse, prevãzutã
în art. 313;
44. punerea în primejdie a unei persoane în neputinþã
de a se îngriji, prevãzutã în art. 314;
45. relele tratamente aplicate minorului, prevãzute în
art. 306;
46. încãierarea, prevãzutã în art. 322 alin. 3 teza II;
47. asocierea pentru sãvârºirea de infracþiuni, prevãzutã
în art. 323;
48. proxenetismul, prevãzut în art. 329;
49. dezertarea, prevãzutã în art. 332;
50. zborul neautorizat, prevãzut în art. 340 alin. 2.
B. Infracþiuni reglementate de legi speciale:
1. infracþiunile prevãzute în art. 19Ñ21 din Legea
nr. 51/1991 privind siguranþa naþionalã a României;
2. infracþiunile prevãzute în art. 109, 110 ºi 115 din
Decretul nr. 443/1972 privind navigaþia civilã;
3. infracþiunile prevãzute în art. 175Ñ181 din Legea
nr. 141/1997 privind Codul vamal al României;
4. infracþiunile prevãzute în art. 276 din Legea
nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã;
5. infracþiunile prevãzute în art. 85 din Legea protecþiei
mediului nr. 137/1995, republicatã;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 726/4.X.2002

6. infracþiunile prevãzute în art. 7Ñ18 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ºi sancþionarea
faptelor de corupþie;
7. infracþiunile prevãzute în art. 10Ñ16 din Legea
nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale;
8. infracþiunile prevãzute în art. 23 ºi 24 din Legea
nr. 21/1999 pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii
banilor;
9. infracþiunile prevãzute în art. 2Ñ14 din Legea
nr. 143/2000 privind combaterea traficului ºi consumului ilicit de droguri.
(3) De asemenea, nu beneficiazã de prevederile prezentei legi cei care au sãvârºit infracþiuni, altele decât cele
prevãzute la alin. (2), pentru care legea prevede pedeapsa
închisorii mai mare de 15 ani.
Art. 5. Ñ Sancþiunile cu închisoare aplicate prin
hotãrâri judecãtoreºti definitive pentru contravenþii nu se
mai executã.

Art. 6. Ñ Graþierea nu se aplicã celor care nu au
început executarea pedepsei închisorii, a mãsurii internãrii
într-un centru de reeducare sau a sancþiunii
contravenþionale, deoarece s-au sustras de la executarea
acestora, precum ºi celor care au început executarea, dar
ulterior s-au sustras.
Art. 7. Ñ Persoanele graþiate care, în curs de 3 ani,
sãvârºesc cu intenþie o infracþiune vor executa, pe lângã
pedeapsa stabilitã pentru acea infracþiune, ºi pedeapsa sau
restul de pedeapsã rãmas neexecutat ca urmare a aplicãrii
prezentei legi.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile prezentei legi privesc pedepsele,
mãsurile ºi sancþiunile aplicate prin hotãrâri judecãtoreºti
definitive pronunþate pânã la data publicãrii ei în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureºti, 1 octombrie 2002.
Nr. 543.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind graþierea
unor pedepse ºi înlãturarea unor mãsuri ºi sancþiuni
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 privind graþierea unor pedepse ºi
înlãturarea unor mãsuri ºi sancþiuni ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 septembrie 2002.
Nr. 773.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind schimbarea denumirii comunei Viiºoara,
judeþul Neamþ, în Alexandru cel Bun
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Comuna Viiºoara, judeþul Neamþ, îºi schimbã denumirea din
Viiºoara în Alexandru cel Bun.
Art. 2. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativã
a teritoriului României, republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54Ñ55
din 27 iulie 1981, cu modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 iunie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Bucureºti, 1 octombrie 2002.
Nr. 544.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind schimbarea
denumirii comunei Viiºoara, judeþul Neamþ,
în Alexandru cel Bun
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 privind schimbarea denumirii comunei Viiºoara, judeþul Neamþ, în Alexandru cel Bun ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 septembrie 2002.
Nr. 774.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Prin derogare de la prevederile art. 10 din
Legea nr. 26/1996 Ñ Codul silvic, fondul forestier, proprietate publicã a statului, având datele de identificare
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
lege, trece din administrarea Regiei Naþionale a Pãdurilor
în administrarea ºi gospodãrirea în regim silvic a Regiei
Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ.
Art. 2. Ñ Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3)
ºi ale art. 4 din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei
vânatului nr. 103/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, suprafaþa fondului forestier prevãzut la art. 1 se
constituie în fond de vânãtoare ºi se atribuie în gestiune
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de
StatÒ.

Art. 3. Ñ Fondul forestier prevãzut la art. 1 va fi gospodãrit în regim silvic, prin structuri silvice constituite potrivit legii.
Art. 4. Ñ Fondul de vânãtoare prevãzut la art. 2 va fi
gestionat de Regia Autonomã ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Art. 5. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de
StatÒ, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 533/2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391
din 7 iunie 2002, va fi modificat prin hotãrâre a Guvernului,
în conformitate cu dispoziþiile prezentei legi.
ANEXÃ*)

LISTA

cu unitãþile amenajistice ce compun fondul forestier, proprietate publicã a statului,
ce trec în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 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 12 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureºti, 1 octombrie 2002.
Nr. 545.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind trecerea
unor terenuri forestiere în administrarea
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ
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 privind trecerea unor terenuri
forestiere în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 septembrie 2002.
Nr. 777.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru ridicarea imunitãþii parlamentare
a deputatului Viorel Gheorghiu
În temeiul prevederilor art. 69 alin. 1 ºi ale art. 182 din Regulamentul
Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se ridicã imunitatea parlamentarã ºi se încuviinþeazã
posibilitatea trimiterii în judecatã penalã a deputatului Viorel Gheorghiu pentru infracþiunea de fals în declaraþii prevãzutã de art. 292 din Codul penal ºi
tentativã la infracþiunea de înºelãciune prevãzutã de art. 20 raportat la
art. 215 alin. 2 din Codul penal.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
1 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 182 alin. 9 din Regulamentul
Camerei Deputaþilor, republicat.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Bucureºti, 1 octombrie 2002.
Nr. 17.
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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind punerea în valoare a plantaþiilor vitipomicole abandonate
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 1. Ñ (1) Plantaþiile vitipomicole abandonate se atribuie, la cerere, în folosinþã gratuitã asociaþiilor agricole cu
sau fãrã personalitate juridicã, societãþilor agricole, persoanelor juridice, care dovedesc capacitate tehnicã ºi financiarã ºi care au în obiectul de activitate desfãºurarea de
activitãþi agricole, precum ºi asociaþiilor familiale ºi persoanelor fizice în vârstã de pânã la 40 de ani, autorizate potrivit legii.
(2) Criteriile ºi condiþiile de atribuire în folosinþã gratuitã
se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanþe de urgenþã, care se elaboreazã de
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi de
Ministerul Administraþiei Publice ºi se aprobã prin hotãrâre
a Guvernului.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã, prin
urmãtorii termeni se înþelege:
a) plantaþii vitipomicole abandonate Ñ suprafeþe de teren
plantate cu vii sau pomi, care nu sunt întreþinute, au o
uzurã moralã ºi fizicã avansatã, cu duratã normalã de
funcþionare neexpiratã în conformitate cu prevederile
legislaþiei în vigoare, precum ºi cele cu duratã normalã de
funcþionare expiratã, care prezintã posibilitãþi de refacere a
potenþialului de producþie;
b) asociaþiile agricole ºi societãþile agricole sunt cele constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi alte forme de asociere în
agriculturã.
Art. 3. Ñ (1) Plantaþiile vitipomicole abandonate, astfel
cum au fost definite la art. 2 lit. a), cãrora li se aplicã dispoziþiile prezentei ordonanþe de urgenþã, sunt bunuri imobile
aflate în proprietatea privatã a statului sau a unitãþilor
administrativ-teritoriale.
(2) Plantaþiile vitipomicole abandonate, aflate în domeniul
privat al statului, în administrarea societãþilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat din agriculturã, care nu
fac obiectul retrocedãrii potrivit legislaþiei din domeniul fondului funciar, vor fi atribuite în folosinþã gratuitã persoanelor
prevãzute la art. 1 alin. (1) de cãtre Agenþia Domeniilor
Statului, în baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor
din aceste societãþi.
(3) Se mandateazã reprezentanþii statului în adunarea
generalã a acþionarilor la societãþile comerciale prevãzute la
alin. (2) sã voteze atribuirea în folosinþã gratuitã a
plantaþiilor vitipomicole abandonate, aflate în patrimoniul
acestora.
(4) Plantaþiile vitipomicole abandonate aflate în proprietatea privatã a unitãþilor administrativ-teritoriale vor fi atribuite
în folosinþã gratuitã persoanelor prevãzute la art. 1 alin. (1)
de cãtre consiliile locale.
(5) Plantaþiile vitipomicole abandonate prevãzute la
alin. (2) ºi (4), care au fost ipotecate pentru garantarea
unor împrumuturi de la bãnci ºi care nu fac obiectul retrocedãrii potrivit legislaþiei din domeniul fondului funciar, vor fi

atribuite în folosinþã gratuitã persoanelor prevãzute la art. 1
alin. (1), cu acordul prealabil al bãncilor finanþatoare respective.
(6) Specialiºtii din direcþiile generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã, institutele ºi staþiunile de cercetare de
profil vitipomicol, oficiile judeþene de cadastru, geodezie ºi
cartografie ºi reprezentanþii consiliilor locale vor identifica
plantaþiile vitipomicole abandonate, aflate în proprietatea
privatã a statului sau a unitãþilor administrativ-teritoriale, în
termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
Art. 4. Ñ (1) Atribuirea în folosinþã gratuitã a plantaþiilor
vitipomicole abandonate persoanelor prevãzute la art. 1
alin. (1) se face în baza unui contract-cadru aprobat prin
hotãrâre a Guvernului, pe care acestea îl încheie cu
Agenþia Domeniilor Statului ºi consiliile locale, dupã caz,
pentru o perioadã de 5 ani.
(2) Persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1) au obligaþia
de a reface potenþialul de producþie al plantaþiilor vitipomicole
preluate în folosinþã gratuitã, într-o perioadã de 3 ani.
(3) Persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1) beneficiazã,
potrivit legii, de facilitãþi financiare ºi subvenþii pe produs pe
perioada folosinþei gratuite a plantaþiilor vitipomicole.
(4) În cazul nerespectãrii obligaþiilor contractuale de
cãtre persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1) rezilierea contractului se face în mod unilateral de cãtre unitãþile cu care
au fost încheiate contractele de atribuire în folosinþã
gratuitã a plantaþiilor vitipomicole.
Art. 5. Ñ Agenþia Domeniilor Statului exercitã drepturile
ºi obligaþiile ce decurg din calitatea de acþionar al statului
la societãþile comerciale din portofoliul ei.
Art. 6. Ñ (1) Plantaþiile vitipomicole se atribuie în folosinþã gratuitã prin contract, în baza unei cereri care se
depune la direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene de cãtre persoanele prevãzute la art. 1
alin. (1).
(2) În cazul în care pentru acelaºi bun imobil se depun
mai multe cereri, în termen de 30 de zile de la înregistrarea primei solicitãri se organizeazã licitaþie, în condiþiile
care vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanþe de urgenþã.
Art. 7. Ñ (1) La expirarea termenului de 5 ani prevãzut
în contractul de atribuire în folosinþã gratuitã, plantaþiile vitipomicole abandonate aflate în proprietatea privatã a statului
sau în proprietatea privatã a unitãþilor administrativ-teritoriale
pot fi vândute persoanelor prevãzute la art. 1 alin. (1) care
le-au avut în folosinþã gratuitã, potrivit prevederilor prezentei
ordonanþe de urgenþã, la un preþ echivalent cu 10% din
valoarea de circulaþie a terenurilor din zona respectivã, la
momentul vânzãrii, comunicatã de primãrii.
(2) Terenul dobândit conform prevederilor alin. (1) prin
acte de vânzare-cumpãrare nu poate depãºi suprafaþa de
10 ha, nu poate fi înstrãinat prin acte între vii ºi nu i se
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poate schimba destinaþia timp de 10 ani, sub sancþiunea
nulitãþii absolute a actului de înstrãinare.
Art. 8. Ñ (1) Plantaþiile vitipomicole abandonate, care
fac obiectul prezentei ordonanþe de urgenþã, vor fi folosite
numai pentru cultivarea acestora în scopul obþinerii de
producþii de struguri ºi fructe.
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(2) Folosirea în alte scopuri a plantaþiilor vitipomicole
abandonate atrage încetarea dreptului de folosinþã gratuitã
a acestora ºi rezilierea unilateralã a contractului.
Art. 9. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi Ministerul Administraþiei
Publice vor elabora ºi vor supune Guvernului spre aprobare
normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 118.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea anexelor nr. 1 ºi 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 523/1997
privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor ºi valorilor cu efective de jandarmi
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 6 alin. 3 ºi art. 7 alin. 5 din Legea
nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor ºi valorilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor
ºi valorilor cu efective de jandarmi, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie
1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Punctul II ”Obiective de importanþã deosebitã pentru
activitatea statuluiÒ din anexa nr. 1 ”Lista obiectivelor la
care se asigurã paza militarã cu efective de jandarmiÒ se
completeazã cu o nouã poziþie cu urmãtorul cuprins:
”Ñ Sediul Agenþiei Române pentru Investiþii StrãineÒ.

2. Punctul II ”Obiective de importanþã deosebitã pentru
activitatea statuluiÒ din anexa nr. 2 ”Lista cu unitãþile
bugetare beneficiare de pazã militarã cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la platãÒ se completeazã cu
o nouã poziþie cu urmãtorul cuprins:
”Ñ Sediul Agenþiei Române pentru Investiþii StrãineÒ.
Art. II. Ñ Efectivele necesare executãrii pazei obiectivului
prevãzut la art. I se asigurã prin redistribuire, cu încadrarea
în numãrul de posturi aprobat ºi în fondurile alocate
Ministerului de Interne prin Legea bugetului de stat pe anul
2002 nr. 743/2001, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul de interne,
Nicolae Berechet,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Române pentru Investiþii Strãine,
Marian Florian Sãniuþã
Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.059.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”HartÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”HartÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”HartÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc,
str. Iancu de Hunedoara nr. 18, judeþul Harghita,
înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub
nr. J19/7/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

p. Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Gheorghe Musliu,
secretar de stat

Bucureºti, 27 septembrie 2002.
Nr. 83.
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AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”MetalurgicaÒ Ñ S.A. Vlãhiþa
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”MetalurgicaÒ Ñ S.A. Vlãhiþa,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”MetalurgicaÒ Ñ S.A. Vlãhiþa, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în oraºul Vlãhiþa, str. Gabor Aron
nr. 20, judeþul Harghita, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J19/94/1991, începând cu data de
30 septembrie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

p. Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Gheorghe Musliu,
secretar de stat
Bucureºti, 27 septembrie 2002.
Nr. 84.

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”AnconaÒ Ñ S.A. Târgu Mureº
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
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în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”AnconaÒ Ñ S.A. Târgu Mureº,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”AnconaÒ Ñ S.A. Târgu Mureº, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în municipiul Târgu Mureº,
str. Gheorghe Doja nr. 36, judeþul Mureº, înmatriculatã la
Oficiul registrului comerþului sub nr. J26/174/1991, începând
cu data de 30 septembrie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

p. Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Gheorghe Musliu,
secretar de stat
Bucureºti, 27 septembrie 2002.
Nr. 85.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”ICMUGÒ Ñ S.A. Giurgiu
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”ICMUGÒ Ñ S.A. Giurgiu,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
”ICMUGÒ Ñ S.A. Giurgiu, denumitã în continuare societate urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
comercialã, cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Portului
nr. 1, Zona Liberã, judeþul Giurgiu, înmatriculatã la Oficiul societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicoregistrului comerþului sub nr. J52/8/1991, începând cu data
financiari ºi de performanþã;
de 30 septembrie 2002.
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transArt. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabi- ferate/vândute;
lite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului. a plãþilor restante, în structura lor;
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Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
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administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

p. Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Gheorghe Musliu,
secretar de stat

Bucureºti, 27 septembrie 2002.
Nr. 86.

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”SICOÒ Ñ S.A. Craiova
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”SICOÒ Ñ S.A. Craiova,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”SICOÒ Ñ S.A. Craiova, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Brestei
nr. 3A, judeþul Dolj, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J16/41/1991, începând cu data de
30 septembrie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
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d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin
luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.

Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în
perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

p. Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Gheorghe Musliu,
secretar de stat

Bucureºti, 27 septembrie 2002.
Nr. 100.
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