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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 277
din 24 octombrie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 42 alin. 3, cu referire la art. 42
alin. 1 lit. a) teza întâi din Decretul nr. 328/1966 privind circulaþia pe drumurile publice, republicat,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Cristina Nicoarã
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 42 alin. 3, cu referire la art. 42 alin. 1
lit. a) teza întâi din Decretul nr. 328/1966, excepþie ridicatã
de Dumitru Chele în Dosarul nr. 1.940/RC/2002 al
Tribunalului Neamþ.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul ºi în Dosarul nr. 306 C/2002,
având în vedere cã obiectul excepþiei de neconstituþionalitate ridicate de Bãg Ioan în Dosarul nr. 1.461/RC/2002 al
Tribunalului Neamþ este identic cu cel al cauzei menþionate.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, din oficiu, pune în discuþie conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public considerã cã sunt
îndeplinite condiþiile legale pentru conexare.
Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ºi ale art. 164 alin. 1 ºi 2 din
Codul de procedurã civilã, dispune conexarea Dosarului
nr. 306 C/2002 la Dosarul nr. 305 C/2002, care este primul
înregistrat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, ca fiind neîntemeiatã, precizând cã dispoziþiile art. 42 alin. 3, cu referire
la art. 42 alin. 1 lit. a) teza întâi din Decretul nr. 328/1966
privind circulaþia pe drumurile publice nu încalcã prevederile
constituþionale ale art. 23 alin. (8), referitoare la prezumþia
de nevinovãþie.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:

Prin încheierile din 28 mai 2002, pronunþate în dosarele
nr. 1.461/RC/2002 ºi, respectiv, nr. 1.940/RC/2002,
Tribunalul Neamþ a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 42
alin. 3, cu referire la art. 42 alin. 1 lit. a) teza întâi din
Decretul nr. 328/1966. Excepþia a fost ridicatã de Ioan Bãg
ºi, respectiv, de Dumitru Chele.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine, în esenþã, cã prevederile din Decretul nr. 328/1966
sunt neconstituþionale, întrucât contravin dispoziþiilor art. 23
alin. (8) din Constituþie, care instituie prezumþia de nevinovãþie pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii
judecãtoreºti de condamnare.
Tribunalul Neamþ considerã excepþia întemeiatã, deoarece prin reþinerea permisului de conducere o datã cu constatarea infracþiunii se îngrãdeºte libertatea persoanei
înainte de pronunþarea unei hotãrâri de condamnare
definitive.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierile de sesizare au fost
comunicate preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi formula punctele de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate. De
asemenea, în conformitate cu dispoziþiile art. 181 din Legea
nr. 35/1997, s-a solicitat punctul de vedere al instituþiei
Avocatul Poporului.
Guvernul apreciazã cã dispoziþiile de lege criticate sunt
constituþionale, excepþia find neîntemeiatã. În acest sens se
aratã cã mãsura reþinerii permisului de conducere în vederea anulãrii, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii
judecãtoreºti de condamnare, reprezintã o mãsurã instituitã
de legiuitor pentru realizarea siguranþei circulaþiei pe drumurile publice. Raþiunea acestei mãsuri rezidã în pericolul
social ridicat al infracþiunilor menþionate în art. 42 alin. 1
lit. a) ºi b) din Decretul nr. 328/1966 ºi în necesitatea
apãrãrii dreptului la viaþã ºi la integritate corporalã a
cetãþenilor. De aceea, restrângerea este conformã cu prevederile art. 49 alin. (1) din Constituþie, precum ºi cu cele
ale alin. (2) din acelaºi articol, deoarece mãsura dureazã
pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârilor judecãtoreºti ºi
nu afecteazã existenþa dreptului, limitând doar temporar
exerciþiul acestuia. Reþinerea permisului de conducere, în
vederea anulãrii, apare ca o mãsurã justificatã, conformã
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cu standardele constituþionale ºi nu poate fi interpretatã ca
fiind o încãlcare a prezumþiei de nevinovãþie, întrucât
reþinerea permisului de conducere nu are semnificaþia stabilirii vinovãþiei unei persoane înainte de rãmânerea definitivã a hotãrârii de condamnare.
Avocatul Poporului aratã cã autorii excepþiei interpreteazã eronat prevederile art. 23 alin. (8) din Legea fundamentalã, referitoare la prezumþia de nevinovãþie, întrucât în
cele douã speþe infracþiunea de ucidere din culpã a fost
deja constatatã, iar reþinerea permisului de conducere în
vederea anulãrii este întemeiatã atât din punct de vedere
moral, cât ºi juridic. Mãsura are ca scop prevenirea unor
noi fapte. Se apreciazã, în concluzie, cã dispoziþiile legale
criticate sunt constituþionale.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de
judecãtorul-raportor, concluziile 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. I alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþiile de
neconstituþionalitate ridicate.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie, în
ambele dosare, dispoziþiile art. 42 alin. 3, cu referire la
art. 42 alin. 1 lit. a) teza întâi din Decretul nr. 328/1966
privind circulaþia pe drumurile publice, republicat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, dispoziþii care au urmãtorul
conþinut:
”Organele poliþiei anuleazã permisul de conducere în cazul
când titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotãrâre
judecãtoreascã definitivã:
a) pentru infracþiunile de ucidere sau vãtãmare gravã a integritãþii corporale ori a sãnãtãþii uneia sau a mai multor persoane, sau pentru distrugerea unuia sau a mai multor
autovehicule, sãvârºite din culpã, ca urmare a nerespectãrii
regulilor de circulaþie;
b) pentru infracþiunea de conducere a autovehiculelor în
stare de ebrietate ori cu o îmbibaþie alcoolicã în sânge ce
depãºeºte limita legalã, sau de sustragere de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei;
c) la interzicerea de a exercita profesia sau ocupaþia de
conducãtor de autovehicule.
Permisul de conducere se poate anula ºi în cazul când titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotãrâre
judecãtoreascã definitivã pentru vreuna din infracþiunile
prevãzute în art. 22 alin. 4 (infracþiuni la regimul circulaþiei pe
drumurile publice, omor, lovire sau vãtãmare cauzatoare de
moarte, vãtãmare corporalã gravã, tâlhãrie, ultraj cu violenþã ori pentru o infracþiune de ultraj contra bunelor
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moravuri ºi tulburarea liniºtii publice), cu excepþia celor de la
art. 37 (conducerea în stare de ebrietate), precum ºi pentru
orice altã infracþiune, dacã la sãvârºirea ei fãptuitorul s-a folosit
de un autovehicul, în calitate de conducãtor.
În cazurile prevãzute în alin. 1 lit. a) ºi b), permisul de conducere va fi reþinut, în vederea anulãrii, o datã cu constatarea
sãvârºirii infracþiunii, iar în cazurile prevãzute în alin. 1 lit. c) ºi
alin. 2, dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreºti de
condamnare.Ò
Autorii excepþiei susþin cã dispoziþiile art. 42 alin. 3, cu
referire la art. 42 alin. 1 lit. a) teza întâi din Decretul
nr. 328/1966 sunt contrare prevederilor art. 23 alin. (8) din
Constituþie, referitoare la prezumþia de nevinovãþie, deoarece mãsura reþinerii permisului de conducere, în vederea
anulãrii acestuia, se ia la data sãvârºirii infracþiunii,
apãrând ca o restrângere a dreptului de a conduce autovehicule înainte de condamnarea definitivã pentru
infracþiunea sãvârºitã.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã pentru urmãtoarele considerente:
Mãsura reþinerii permisului de conducere, în vederea
anulãrii, se ia chiar în momentul constatãrii sãvârºirii vreuneia dintre infracþiunile prevãzute de textul de lege în
discuþie, ca reacþie preventivã imediatã faþã de fapta
sãvârºitã ºi de teama repetãrii ei de cãtre conducãtorul
auto în cauzã. Restrângerea exerciþiului dreptului de a conduce în continuare autovehiculul, înainte de pronunþarea
unei hotãrâri judecãtoreºti definitive de condamnare, are ca
temei pericolul social deosebit pentru securitatea unor
valori de importanþã excepþionalã, cum sunt viaþa sau integritatea corporalã a persoanei ºi alte valori angajate în traficul rutier. Mãsura este în concordanþã cu prevederile
art. 49 din Constituþie, deoarece: reþinerea permisului de
conducere în vederea anulãrii este determinatã de
sãvârºirea unei infracþiuni la regimul siguranþei circulaþiei
rutiere, dureazã numai pânã la pronunþarea hotãrârii definitive de condamnare, nu afecteazã existenþa dreptului, ci
doar limiteazã temporar exerciþiul acestuia. Reþinerea permisului de conducere nu are semnificaþia stabilirii vinovãþiei
înainte de rãmânerea definitivã a hotãrârii de condamnare.
În cele douã speþe, prin rechizitoriul procurorului, s-a
reþinut, în sarcina autorilor excepþiei de neconstituþionalitate,
sãvârºirea infracþiunii de ucidere din culpã în varianta agravatã prevãzutã în art. 178 alin. 3 din Codul penal, precum
ºi a infracþiunilor de vãtãmare corporalã gravã ºi vãtãmare
corporalã faþã de mai multe persoane. Aºa fiind, ridicarea
permisului de conducere al fãptuitorului, în vederea anulãrii,
apare justificatã, iar textele legale care prevãd aceastã
mãsurã sunt constituþionale.
Asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 42 ºi 43 din
Decretul nr. 328/1966 Curtea Constituþionalã s-a pronunþat
prin Decizia nr. 181 din 14 iunie 2001, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din
21 ianuarie 2002, statuând cã sunt constituþionale.
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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 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 42 alin. 3, cu referire la art. 42 alin. 1 lit. a) teza
întâi din Decretul nr. 328/1966 privind circulaþia pe drumurile publice, republicat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
excepþie ridicatã de Dumitru Chele în Dosarul nr. 1.940/RC/2002 al Tribunalului Neamþ ºi de Bãg Ioan în Dosarul
nr. 1.461/RC/2002 al aceleiaºi instanþe.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 24 octombrie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind acordarea de cãtre Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei
pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002,
încheiat cu Societatea Comercialã ”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 1. Ñ Prin derogare de la prevederile art. 40
alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare, se autorizeazã Ministerul
de Interne sã acorde suma de 72,6 miliarde lei, reprezentând plata în avans a autovehiculelor ARO echipate cu
grupuri motopropulsoare Toyota, pentru finalizarea obiectului
contractului comercial nr. 110/2002 încheiat cu Societatea
Comercialã ”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung.

Art. 2. Ñ (1) Pânã la data de 31 martie 2003
Societatea Comercialã ”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung va justifica suma de 72,6 miliarde lei prin livrarea cãtre Ministerul
de Interne a celor 103 autovehicule ARO echipate cu grupuri motopropulsoare Toyota.
(2) Pentru nerespectarea termenului de livrare a celor
103 autovehicule ARO echipate cu motopropulsoare Toyota,
prevãzut la alin. (1), se percep penalizãri de întârziere conform legislaþiei în vigoare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 20 noiembrie 2002.
Nr. 162.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ºi Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului pe anul 2002, pentru Patriarhia Românã
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice, cu modificãrile ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 ºi al art. 3 din Ordonanþa Guvernului
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 125/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ºi Cultelor cu suma de 5 miliarde lei,
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
pe anul 2002, pentru Patriarhia Românã, în vederea
realizãrii unor lucrãri de reparaþie la Palatul Patriarhal ºi
la Mãnãstirea Antim.

Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice va introduce
modificãrile corespunzãtoare în bugetul Ministerului Culturii
ºi Cultelor ºi în bugetul de stat pe anul 2002.
Art. 3. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 20 noiembrie 2002.
Nr. 1.298.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”Giurgiu NavÒ 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 ”Giurgiu NavÒ Ñ S.A. Giurgiu,
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
”Giurgiu NavÒÑS.A. Giurgiu, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Portului
nr. 2, judeþul Giurgiu, înmatriculatã la Oficiul registrului

comerþului sub nr. J52/32/1991, începând cu data de
25 noiembrie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile
stabilite prin mandatul special acordat de ministrul
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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.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 25 noiembrie 2002.
Nr. 121.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”TubinoxÒ Ñ S.A. Bucureºti
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 ”TubinoxÒ Ñ S.A. Bucureºti,
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
”TubinoxÒ Ñ S.A. Bucureºti, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în municipiul Bucureºti,
Str. Industriilor nr. 14, sectorul 3, înmatriculatã la Oficiul
registrului comerþului sub nr. J40/10.044/1998, începând cu
data de 25 noiembrie 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.

7

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.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 25 noiembrie 2002.
Nr. 122.

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”PremagroÒ Ñ S.A. Oradea
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 ”PremagroÒ Ñ S.A. Oradea,
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
”PremagroÒ Ñ S.A. Oradea, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în Oradea, Str. Fabricilor nr. 8,
judeþul Bihor, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului
sub nr. J5/153/1991, începând cu data de 26 noiembrie
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 perioda
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.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu

Bucureºti, 26 noiembrie 2002.
Nr. 123.
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MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
privind constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor prevãzute la art. 8
din Ordonanþa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare
a reþelei de drumuri naþionale din România, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 424/2002
În temeiul prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanþa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare
a reþelei de drumuri naþionale din România, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 424/2002, ale art. 4
alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei,
ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor prevãzute la art. 8 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reþelei
de drumuri naþionale din România, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 424/2002, se efectueazã de cãtre
personalul împuternicit de ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, în baza autorizaþiei nominale de control, ale cãrei model, formã ºi conþinut sunt prezentate în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Autorizaþiile vor fi eliberate pentru personalul
Regiei Autonome ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din
RomâniaÒ din agenþiile de control ºi încasare care
funcþioneazã în punctele de trecere a frontierei.
Art. 3. Ñ Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a
Drumurilor din RomâniaÒ va aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Bucureºti, 25 noiembrie 2002.
Nr. 1.896.
ANEXÃ

ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A DRUMURILOR DIN ROMÂNIA
DIRECÞIA REGIONALÃ DE DRUMURI ªI PODURI ...............................................

Titularul prezentei autorizaþii are dreptul de constatare
a contravenþiilor ºi de aplicare a sancþiunilor tuturor persoanelor fizice ºi juridice care nu respectã prevederile
Ordonanþei Guvernului nr. 15/2002 privind plata tarifului
de utilizare a reþelei de drumuri naþionale din România,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 424/2002.

AUTORIZAÞIE NR. ...............
Dl (Dna): ..................................................
Dl. (Dna): ............................................
B.I. seria: ............ nr.: .......................
Locul de muncã: ................................
Funcþia: ....................................................
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