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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 79 ºi 80 din Legea educaþiei fizice ºi

sportului nr. 69/2000, excepþie ridicatã în Dosarul
nr. 4.890/2001 al Judecãtoriei Piteºti de Societatea
Comercialã ”IND. COMPLEX C.F.Ò Ñ S.A. din Piteºti (în
prezent Societatea Comercialã ”Metabet C.F.Ò Ñ S.A. Ñ
conform Rezoluþiei nr. 15.104 din 19 iunie 2002, emisã de
Oficiul registrului comerþului al judeþului Argeº).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 24 septembrie 2002 ºi au fost consemnate în încheierea de la
acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea la 9 octombrie 2002 ºi apoi
la 16 octombrie 2002.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 14 februarie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 4.890/2001, Judecãtoria Piteºti a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 79 ºi 80 din Legea nr. 69/2000, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”IND. COMPLEX C.F.Ò Ñ S.A.
din Piteºti.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã ”Legea nr. 69/2000 dispune, în dispreþul art. 41
din Constituþie, cã imobilele dobândite de societãþile comerciale, în conformitate cu dispoziþiile art. 20 alin. 2 din
Legea nr. 15/1990, se reintegreazã fãrã platã în patrimoniul
Direcþiilor Judeþene pentru Tineret ºi Sport, or nimeni nu
poate fi expropriat decât cu o prealabilã ºi dreaptã
despãgubire. Legea nr. 69/2000 încalcã, totodatã, principiul
egalitãþii titularilor dreptului de proprietate, indiferent
de forma de proprietate, ºi obligaþia de a despãgubi pe
proprietar în cazul modificãrii regimului juridic al bunuluiÒ.
Judecãtoria Piteºti considerã cã excepþia este neîntemeiatã, deoarece ”nu existã nici o contradicþie între dispoziþiile art. 79 ºi art. 80 din Legea nr. 69/2000 ºi
prevederile art. 41 alin. (1)Ñ(3) din Constituþie, întrucât
dreptul de proprietate asupra terenului a aparþinut în permanenþã statului, iar ceea ce s-a înstrãinat ºi se tinde a
se readuce în patrimoniul acestuia este doar un atribut al
dreptului de proprietate, respectiv folosinþa ºi nu dreptul de
proprietate propriu-zisÒ. În acest sens, instanþa aratã cã
prin Hotãrârea nr. 923 din 30 iulie 1974 a Consiliului de
Miniºtri a fost transmisã fostului Consiliu Naþional pentru
Educaþie Fizicã ºi Sport numai folosinþa gratuitã a terenului
în cauzã.
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 formula punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã cã excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 79 ºi 80 din
Legea nr. 69/2000 este neîntemeiatã, apreciind cã ”nu se
poate vorbi de o încãlcare a proprietãþii private, deoarece
bazele sportive au aparþinut statului ºi unitãþilor administrativ-teritoriale, fie în domeniul public, fie în domeniul privat,
cu unicul scop de a realiza activitãþile de interes naþional
sprijinite de stat Ñ educaþia fizicã ºi sportul Ñ, fapt care
determinã, alãturi de necesitatea obþinerii aprobãrii
Ministerului Tineretului ºi Sportului ºi garanþia constituirii
altor baze sportive similareÒ. Se mai aratã cã, în situaþia
datã, scopul bazelor sportive determinã condiþia constituirii
altor baze sportive în cazul desfiinþãrii sau schimbãrii destinaþiei celor existente. Prin prevederile sale ºi alin. (2) al
art. 79 din Legea nr. 69/2000 se circumscrie aceluiaºi
scop, fapt ce conduce la soluþia ca ºi societãþilor comerciale ce au dobândit active patrimoniale destinate activitãþii
sportive care au aparþinut statului sã li se aplice prevederile alin. (1) al art. 79 din lege. În speþã, dreptul de proprietate a fost circumscris scopului bazelor sportive ce cad
sub incidenþa legii, fapt care nu face altceva decât sã conducã la ideea cã art. 41 alin. (1) din Constituþie este respectat. De asemenea, preºedintele Camerei Deputaþilor
considerã cã nici alin. (2) al art. 41 din Legea fundamentalã nu este încãlcat, întrucât, deºi Ministerul Tineretului ºi
Sportului este organul administraþiei publice centrale care
coordoneazã activitatea din domeniul educaþiei fizice ºi

sportului, cu excepþia cazurilor prevãzute de prezenta lege,
el nu poate fi tratat ca un simplu titular, principiul protecþiei
proprietãþii private, în mod egal, indiferent de titular, statuat
în Constituþie, negãsindu-ºi aplicarea decât în raporturile
dintre cetãþeni. Referitor la neconstituþionalitatea art. 80 din
Legea nr. 69/2000, în raport cu art. 41 alin. (3) din
Constituþie, se aratã cã nu se poate vorbi despre o
încãlcare a dispoziþiilor cu privire la expropriere, în sensul
avut în vedere în Legea fundamentalã, întrucât ministerul
în cauzã este succesorul în drepturi, iar justa despãgubire
se acordã, dupã caz, de Guvern. Cu privire la imobilele
care, conform art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind
reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale, au trecut în patrimoniul unor
societãþi comerciale, indiferent de statutul capitalului social,
se aratã cã reintegrarea lor se face fãrã platã, deoarece
este vorba de bunuri dobândite cu alt titlu, nu cu titlu de
proprietate, situaþie în care nu se poate vorbi de vreo
expropriere.
Guvernul apreciazã excepþia de neconstituþionalitate ca
fiind inadmisibilã. Se aratã cã excepþia ”nu poate fi ridicatã
decât cu privire la dispoziþiile art. 80 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 69/2000, singurele de care depinde soluþionarea
cauzei. Aceste prevederi nu aduc atingere dreptului de proprietate privatã, prevãzut de dispoziþiile art. 41 din
Constituþie, care nu au incidenþã asupra excepþieiÒ. Se
invocã, de asemenea, dispoziþiile art. 20 alin. (2) din Legea
nr. 15/1990, conform cãrora ”Bunurile din patrimoniul
societãþii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu excepþia
celor dobândite cu alt titluÒ. Aspectele invocate în susþinerea
excepþiei privesc, potrivit punctului de vedere al Guvernului,
modul de aplicare a dispoziþiilor art. 80 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 69/2000, ceea ce nu poate face obiectul controlului de constituþionalitate.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, concluziile
procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi prevederile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 79 ºi 80 din Legea educaþiei fizice ºi sportului nr. 69/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000.
Curtea constatã cã soluþionarea cauzei Ñ având ca
obiect ”revendicare, pretenþii ºi anulare certificatÒ Ñ nu
depinde de întreg ansamblul normelor legale criticate, astfel
încât, având în vedere dispoziþiile art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora Curtea
decide numai asupra constituþionalitãþii unor dispoziþii legale
în vigoare de care depinde soluþionarea pricinii, urmeazã
ca, în temeiul alin. (6) al aceluiaºi articol, sã respingã, ca
fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate cu referire la dispoziþiile art. 79 ºi ale art. 80 alin. (3), (4), (8)Ñ(15)
din Legea nr. 69/2000. Aceste texte se referã la schimbarea destinaþiei sau desfiinþarea unor baze sportive
aparþinând domeniului public, închirierea bunurilor, inclusiv
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Autorul excepþiei susþine cã aceste texte de lege sunt
neconstituþionale, deoarece încalcã prevederile art. 41
alin. (1)Ñ(3) din Constituþie, referitoare la garantarea dreptului de proprietate, ocrotirea în mod egal de lege a proprietãþii private, indiferent de titular, precum ºi la faptul cã
exproprierea se poate face numai pentru o cauzã de utilitate publicã ºi cu dreaptã ºi prealabilã despãgubire.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã din cuprinsul încheierii de sesizare ca ºi din motivarea excepþiei rezultã cã, în realitate, problema de fapt,
esenþialã pentru soluþionarea cauzei aflate pe rolul instanþei
de judecatã, de care depinde caracterizarea dreptului pe
care îl invocã autorul excepþiei, este aceea dacã imobilul
în cauzã a fost primit cu titlu de folosinþã sau de închiriere,
ori dacã l-a primit în administrare, înainte de anul 1989.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990,
”Bunurile din patrimoniul societãþii comerciale sunt proprietatea
acesteia, cu excepþia celor dobândite cu alt titluÒ.
Stabilirea acestei situaþii de fapt, de care depinde caracterizarea dreptului autorului excepþiei, nu intrã însã în competenþa Curþii Constituþionale, ci este de resortul instanþei
de judecatã. În acest sens, dispoziþiile art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, prevãd cã ”În exercitarea
controlului, Curtea Constituþionalã se pronunþã numai asupra
problemelor de drept [É]Ò.
În jurisprudenþa sa Curtea Constituþionalã a stabilit în
mod constant, prin decizii definitive ºi obligatorii, cã aspectele privind situaþia de fapt ºi justificarea drepturilor subiective ale pãrþilor sunt de competenþa instanþelor
judecãtoreºti. În acest sens pot fi menþionate, de exemplu,
deciziile: nr. 64 din 8 aprilie 1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 27 mai 1997;
nr. 158 din 3 iunie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 371 din 22 decembrie 1997, ºi
nr. 441 din 13 noiembrie 1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 5 decembrie 1997.
Deoarece nu au intervenit elemente noi care sã justifice
schimbarea jurisprudenþei Curþii, aceastã soluþie îºi menþine
valabilitatea ºi în cauza de faþã.

a terenurilor aflate în patrimoniul Ministerului Tineretului ºi
Sportului, ºi la reintegrarea bazei materiale proprii de cãtre
alte organe ale administraþiei publice centrale ºi locale, precum ºi la posibilitatea transferãrii în domeniul public al
comunelor, oraºelor sau judeþelor a patrimoniului din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului
Tineretului ºi Sportului.
Curtea reþine ca având legãturã cu dezlegarea cauzei
doar dispoziþiile alin. (1), (2), (5), (6) ºi (7) ale art. 80 din
Legea nr. 69/2000. În consecinþã, controlul de constituþionalitate se va limita la aceste prevederi legale, care au
urmãtorul conþinut: ”(1) Baza materialã pentru activitatea sportivã, aflatã în patrimoniul statului ºi în folosinþa fostului Consiliu
Naþional pentru Educaþie Fizicã ºi Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegreazã în patrimoniul succesorului în drepturi, Ministerul Tineretului ºi Sportului.
(2) Predarea-preluarea se face pe bazã de protocol. Justa
despãgubire se acordã, dupã caz, de Guvern. În acelaºi timp
se reintegreazã fãrã platã ºi imobilele care, conform art. 20
alin. 2 din Legea nr. 15/1990, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, au trecut în patrimoniul unor societãþi comerciale,
indiferent de statutul capitalului social al acestora.
Reintegrarea se face pe bazã de protocol.[É]
(5) Deþinãtorii de bunuri prevãzute la alin. (1) ºi (2), care
urmeazã sã fie reintegrate în patrimoniul Ministerului
Tineretului ºi Sportului, sunt obligaþi sã punã la dispoziþie împuterniciþilor Ministerului Tineretului ºi Sportului toate documentele care atestã proprietatea, evidenþele contabile, precum ºi
documentele necesare în vederea înregistrãrii. Ministerul
Tineretului ºi Sportului, prin împuterniciþii sãi, va acþiona în
justiþie persoanele juridice sau fizice care refuzã semnarea protocoalelor ºi predarea documentelor de proprietate. Aceste
acþiuni sunt scutite de taxã de timbru.
(6) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparþinând Ministerului Tineretului ºi Sportului se face în
cartea funciarã, cu scutirea de la plata taxelor prevãzute de
lege.
(7) Acþiunile în justiþie formulate de Ministerul Tineretului ºi
Sportului ºi de direcþiile pentru tineret ºi sport judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, pentru aplicarea prevederilor
alin. (1) ºi (2) sunt scutite de taxã de timbru.Ò

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, cu majoritate de voturi privind
art. 80 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 69/2000,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 79 ºi ale art. 80
alin. (3), (4), (8)Ñ(15) din Legea educaþiei fizice ºi sportului nr. 69/2000, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”IND. COMPLEX C.F.Ò Ñ S.A. din Piteºti în Dosarul nr. 4.890/2001 al Judecãtoriei Piteºti.
2. Respinge, ca neîntemeiatã, excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1), (2), (5), (6) ºi (7)
din Legea nr. 69/2000, excepþie ridicatã de acelaºi autor în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 16 octombrie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

Prin Decizia nr. 265 din 16 octombrie 2002 Curtea
Constituþionalã a respins, ca fiind inadmisibilã, excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 79 ºi ale art. 80
alin. (3), (4), (8)Ð(15) din Legea nr. 69/2000 ºi ca neîntemeiatã excepþia privind neconstituþionalitatea dispoziþiilor
art. 80 alin. (1), (2), (5), (6) ºi (7) din aceeaºi lege. În
ceea ce priveºte dispoziþiile art. 80 alin. (2) teza a doua,
soluþia de respingere a excepþiei s-a adoptat cu votul majoritãþii membrilor Curþii, soluþie pe care o apreciem ca fiind
greºitã.
În considerentele deciziei se motiveazã doar inadmisibilitatea excepþiei în integralitatea sa, reþinându-se cã
soluþionarea cauzei în care s-a ridicat excepþia de neconstituþionalitate depinde de o problemã de fapt, care caracterizeazã dreptul invocat de autorul excepþiei, ºi anume
problema ”dacã imobilul în cauzã a fost primit cu titlu de
folosinþã sau de închiriere, ori dacã l-a primit în administrare, înainte de anul 1989Ò, iar stabilirea situaþiei de fapt
nu intrã în competenþa Curþii Constituþionale, ci în atribuþiile
exclusive ale instanþelor judecãtoreºti.
Într-adevãr, sub aspectul incidenþei ºi al efectelor dispoziþiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990, este necesarã stabilirea împrejurãrii dacã bunurile din litigiu au fãcut
parte ”din patrimoniul societãþii comercialeÒ ori ”au fost
dobândite cu alt titluÒ, ceea ce constituie o problemã de
fapt, care trebuie cercetatã ºi determinatã de cãtre instanþa
judecãtoreascã. Observãm însã cã art. 80 alin. (2) teza a
doua din Legea nr. 69/2000 nu distinge în acest sens, dispunând, în mod categoric, cã ”În acelaºi timp se reintegreazã
fãrã platã ºi imobilele care, conform art. 20 alin. 2 din Legea
nr. 15/1990, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, au trecut
în patrimoniul unor societãþi comerciale, indiferent de statutul
capitalului social al acestoraÒ.
Aceastã dispoziþie legalã ridicã o singurã problemã de
fapt, aceea dacã bunurile respective au intrat sau nu în

patrimoniul societãþii comerciale. Textul, fãcând trimitere în
mod expres la art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990, pe
baza cãruia bunurile au trecut în patrimoniul societãþii
comerciale, vizeazã toate situaþiile, nu numai cele în care
societatea comercialã a dobândit bunurile cu alt titlu. În
aceastã din urmã situaþie nici nu se putea invoca dobândirea dreptului de proprietate. În consecinþã, Curtea trebuia
sã reþinã ºi sã se pronunþe asupra înþelesului contrar
Constituþiei al dispoziþiei legale examinate.
Prevederile art. 20 alin 2 din Legea nr. 15/1990 au constituit un titlu legal pentru dobândirea dreptului de proprietate al societãþilor comerciale asupra bunurilor din
patrimoniul lor. Astfel, bunurile respective au devenit
proprietatea privatã a societãþilor comerciale, componente
ale capitalului lor social. Iniþial toate societãþile comerciale
vizate de Legea nr. 15/1990 au fost constituite cu capital
integral de stat, iar apoi, prin procesul de privatizare, au
devenit societãþi comerciale cu capital integral sau parþial
privat, iar la vânzarea acþiunilor au fost determinate, printre
altele, ºi valoarea capitalului social, precum ºi natura bunurilor care compun capitalul.
În opinia noastrã, o dispoziþie legalã prin care se
prevãd, în mod obligatoriu ºi necondiþionat, scoaterea unor
bunuri din patrimoniul societãþilor comerciale ºi transferul lor
în patrimoniul altui titular al proprietãþii private, chiar dacã
acesta este succesorul de drept al unui fost titular, dar de
la care au fost trecute bunurile respective în proprietatea
unor societãþi comerciale, pe baza unui titlu legal, este contrarã prevederilor constituþionale referitoare la garantarea
dreptului de proprietate; la ocrotirea proprietãþii private în
mod egal de lege, indiferent de titular; precum ºi la
condiþiile exproprierii, din art. 41 alin. (1) teza întâi, alin. (2)
teza întâi ºi alin. (3).

Judecãtor,
Kozsok‡r G‡bor

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea renunþãrii la cetãþenia românã
unor persoane
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþie ºi al art. 30 din Legea
cetãþeniei române nr. 21/1991, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã renunþarea la cetãþenia românã persoanelor
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Bucureºti, 16 ianuarie 2003.
Nr. 18.
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5
ANEXÃ

LISTA

persoanelor cãrora li s-a aprobat renunþarea la cetãþenia românã în temeiul art. 26
din Legea cetãþeniei române nr. 21/1991, republicatã
1. Anca Giani-Orlando, nãscut la 1 august 1968 în
Bucureºti, România, fiul lui Anca Gheorghe ºi Profira, cu
domiciliul actual în Cehia, 625 00 Brno-Stary Liskovec,
Soustalova 40, cu ultimul domiciliu din România în
Bucureºti, str. Laurenþiu Claudian nr. 10, sectorul 2.
2. Sima Ioan-Alexandru, nãscut la 17 decembrie 1970
în localitatea Baia Mare, judeþul Maramureº, România, fiul
lui Sima Adalbert ºi Cãtãlina, cu domiciliul actual în Austria,
3390 Melk, Kirchen Platz 8, cu ultimul domiciliu din
România în satul ªilindru nr. 148, comuna ªimian, judeþul
Bihor.
3. Sima Angela, nãscutã la 23 decembrie 1968 în localitatea Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiica lui Jaszfalvi
Mihai ºi Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3390 Melk,
Kirchen Platz 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timiºoara, Calea Lipovei nr. 33, ap. 9, judeþul Timiº.
4. Simon Elena, nãscutã la 11 ianuarie 1974 în localitatea Urmeniº, judeþul Bistriþa-Nãsãud, România, fiica lui
Simon Ilie ºi Artiudean Maria, cu domiciliul actual în
Austria, 3241 Kirnberg an der Mank 100/2/2, cu ultimul
domiciliu din România în satul ªopteriu nr. 32, comuna
Urmeniº, judeþul Bistriþa-Nãsãud.
5. Kasa ªtefan, nãscut la 15 decembrie 1966 în localitate Satu Mare, judeþul Satu Mare, România, fiul lui Kasa
Antal ºi Elizabeta, cu domiciliul actual în Austria, 3300
Amstetten, Parksiedlung 23/2, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Satu Mare, Str. Ghioceilor nr. 5,
judeþul Satu Mare.
6. Kasa Maria, nãscutã la 3 mai 1968 în localitatea
Satu Mare, judeþul Satu Mare, România, fiica lui Matolcsi
Istvan-Samuel ºi Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3300
Amstetten, Parksiedlung 23/2, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Satu Mare, Str. Ghioceilor nr. 5,
judeþul Satu Mare.
7. Curelaru Nicolae, nãscut la 16 mai 1956 în localitatea
Albeºti, judeþul Constanþa, România, fiul lui Curelaru
Dumitru ºi Aurora, cu domiciliul actual în Austria, 8570
Voitsberg, Arnsteinstr. 13A, cu ultimul domiciliu din
România în Bucureºti, str. Avrig nr. 9Ð19, bl. U1, ap. 122,
sectorul 2.
8. Curelaru Daniela, nãscutã la 26 aprilie 1956 în
Bucureºti, România, fiica lui Macoveschi Gustav ºi Floarea,
cu domiciliul actual în Austria, 8570 Voitsberg, Arnsteinstr. 13 A,
cu ultimul domiciliu din România în Bucureºti, str. Avrig
nr. 9Ð19, bl. U1, ap. 122, sectorul 2.
9. Dohotar Petru, nãscut la 23 februarie 1971 în localitatea Bârsana, judeþul Maramureº, România, fiul lui Dohotar
Ioan ºi Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8261
Sinabelkirchen, Egelsdorf 99B, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Bârsana nr. 241, judeþul Maramureº.
10. Dohotar Sanda, nãscutã la 19 aprilie 1970 în localitatea Deva, judeþul Hunedoara, România, fiica lui Cîmpian
Dumitru ºi Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8261
Sinabelkirchen, Egelsdorf 99 B, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Bârsana nr. 241, judeþul Maramureº.

11. Bodea Nicolae, nãscut la 7 octombrie 1968 în localitatea Bratca, judeþul Bihor, România, fiul lui Bodea Teodor
ºi Ana, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena,
Bachgasse 40/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Traian Lalescu nr. 12A, bl. PB12, ap. 5,
judeþul Bihor.
12. Bodea Florina-Daniela, nãscutã la 2 august 1969 în
localitatea Oradea, judeþul Bihor, România, fiica lui Teºedan
Gavril ºi Floare, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena,
Bachgasse 40/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Traian Lalescu nr. 12A, bl. PB12, ap. 5,
judeþul Bihor.
13. Balz Sofia-Maria, nãscutã la 26 august 1968 în
localitatea Lechinþa, judeþul Bistriþa-Nãsãud, România, fiica
lui Andreºan Niculaie ºi Gheorghina, cu domiciliul actual în
Germania, 35119 Rosenthal, Christenbergweg 17, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Bistriþa, Aleea
Tineretului nr. 1, sc. A, ap. 10, judeþul Bistriþa-Nãsãud.
14. Brocks Marcel, nãscut la 6 februarie 1965 în localitatea Borºa, judeþul Maramureº, România, fiul lui Danci
Gavrilã ºi Ilona, cu domiciliul actual în Germania, 47877
Willich, Viersenerstr. 26, cu ultimul domiciliu din România
în localitatea Borºa, Str. Pãcii nr. 7, judeþul Maramureº.
15. Feher Lajos-Arpad, nãscut la 8 februarie 1958 în
localitatea Gheorgheni, judeþul Harghita, România, fiul lui
Feher Ludovic ºi Maria, cu domiciliul actual în Germania,
02956 Zweibruken, Obere Gutentalstr. 49, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Aurora
nr. 19, ap. 10, judeþul Satu Mare.
16. Richter Ana-Maria, nãscutã la 1 martie 1974 în localitatea Horezu, judeþul Vâlcea, România, fiica lui Liºteveanu
Alexandru-Mircea ºi Elena, cu domiciliul actual în Germania,
32756 Detmold, Griemensiek 25, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Horezu, Str. Unirii nr. 37, judeþul
Vâlcea.
17. Ciomofoi Sorin-Leonard, nãscut la 29 octombrie
1977 în localitatea Sibiu, judeþul Sibiu, România, fiul lui
Ciomofoi Alexandru-Sorin ºi Ioana-Violeta, cu domiciliul
actual în Germania, 45147 Essen, Friedbergerstr. 42, cu
ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu,
Str. Haþegului nr. 3, ap. 15, judeþul Sibiu.
18. Ridiche Ioana-Violeta, nãscutã la 9 ianuarie 1955 în
localitatea Sibiu, judeþul Sibiu, România, fiica lui Ridiche
Ghiorghe ºi Viorica, cu domiciliul actual în Germania,
45147 Essen, Friedbergerstr. 42, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Sibiu, Str. Haþegului nr. 3, ap. 15,
judeþul Sibiu.
19. Simonis Constanþa, nãscutã la 23 iunie 1966 în
localitatea Surdila-Greci, judeþul Brãila, România, fiica lui
Gheorghe Aurel ºi Rada, cu domiciliul actual în Germania,
74078 Heilbronn, Grossgartacherstr. 174, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Oºtirii nr. 6,
ap. 82, judeþul Sibiu.
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20. Wienand Erika-Erzsebet, nãscutã la 19 decembrie
1973 în localitatea Târgu Mureº, judeþul Mureº, România,
fiica lui Sido Vasile ºi Elisabeta, cu domiciliul actual în
Germania, 58093 Hagen, Hasenlauf 9A, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea Târgu Mureº, Bd. 1848 nr. 81,
ap. 19, judeþul Mureº.
21. Weinand Elena, nãscutã la 2 ianuarie 1968 în localitatea Urlaþi, judeþul Prahova, România, fiica lui Ionescu
Vasile ºi Botezatu Ioana, cu domiciliul actual în Germania,
54595 Prum, Vinzenz-von-Paulstr. 6, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea Sibiu, Str. Hipodromului nr. 4,
ap. 88, judeþul Sibiu.
22. Pop Ioan, nãscut la 3 ianuarie 1965 în localitatea
ªimleu Silvaniei, judeþul Sãlaj, România, fiul lui Pop Ioan
ºi Domnica, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz,
Spaunstr. 66, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Oradea, Str. Italianã nr. 14, bl. X1, ap. 17, judeþul Bihor.
23. Pop Rozalia, nãscutã la 20 august 1965 în localitatea Oradea, judeþul Bihor, România, fiica lui Popa Florian
ºi Floare, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz,
Spaunstr. 66, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Italianã nr. 14, bl. X1, ap. 17, judeþul
Bihor.
24. Sauhammel Dorina, nãscutã la 28 mai 1968 în
localitatea Gherla, judeþul Cluj, România, fiica lui Lakatos
Iosif ºi Lãcãtuº Viorica, cu domiciliul actual în Austria,
1210 Viena, BrŸnnerstr. 133/2/4/13, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Târgu Mureº, Str. Muncii nr. 27,
ap. 6, judeþul Mureº.
25. Iovan Andrei-Florin, nãscut la 3 aprilie 1982 în localitatea Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiul lui Iovan
Florin ºi Agneta-Ghizela, cu domiciliul actual în Austria,
1120 Viena, Rosasgasse 12/14-15, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Timiºoara, str. Iancu Vãcãrescu
nr. 19, ap. 5, judeþul Timiº.
26. Schrattenecker Anna-Maria, nãscutã la 23 iunie
1974 în localitatea Gheorgheni, judeþul Harghita, România,
fiica lui Iancu Nicolae-Avram ºi Agnes, cu domiciliul actual
în Austria, 4840 Všcklabruck, Wagrainerstr. 31/3, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Gheorgheni, str. C. Bucin
bl. 5, sc. A, ap. 12, judeþul Harghita.
27. Fodor Petru-Florin, nãscut la 23 septembrie 1967 în
localitatea Turda, judeþul Cluj, România, fiul lui Fodor Petru
ºi Raveca, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena,
Reklewskigasse 30/3, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Turda, Str. Nuferilor nr. 17, bl. C12, ap. 1,
judeþul Cluj.
28. Fodor Olimpia, nãscutã la 17 iunie 1966 în localitatea Cluj-Napoca, judeþul Cluj, România, fiica lui Bugeanu
Ioan ºi Olimpia, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena,
Reklewskigasse 30/3, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Cluj-Napoca, Str. Almaºului nr. 8, ap. 17, judeþul
Cluj.
29. Metea Maria-Marcela, nãscutã la 11 septembrie
1967 în localitatea Câmpia Turzii, judeþul Cluj, România,
fiica lui Metea Eugen ºi Maria, cu domiciliul actual în
Austria, 3300 Amstetten, Ferdinand Raimundstr. 5/9, cu
ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpia Turzii,
Str. Moþilor nr. 5, judeþul Cluj.

30. Cîrciumaru Virgil-Ioan, nãscut la 8 iulie 1967 în
localitatea Bechet, judeþul Dolj, România, fiul lui Cîrciumaru
Constantin ºi Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3100
St. Pšlten, Propst Fuhrerstr. 3, cu ultimul domiciliu din
România în satul Ostrovu Mare, comuna Gogoºu, judeþul
Mehedinþi.
31. Cîrciumaru Atena-Camelia, nãscutã la 25 august
1970 în localitatea Cujmir, judeþul Mehedinþi, România, fiica
lui Mavrigu Iulicã ºi Elena, cu domiciliul actual în Austria,
3100 St. Pšlten, Propst Fuhrerstr. 3, cu ultimul domiciliu
din România în satul Ostrovu Mare, comuna Gogoºu,
judeþul Mehedinþi.
32. Sârbu Rãduþ-Cãtãlin, nãscut la 25 decembrie 1981
în localitatea Braºov, judeþul Braºov, România, fiul lui
Sârbu Rãduþã ºi Augustina, cu domiciliul actual în Austria,
4331 Naarn im Machlande, Schlšsslweg 21, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Braºov, calea Bucureºti
nr. 66, bl. A11, sc. A, ap. 8, judeþul Braºov.
33. Ieremici Jiviþa, nãscut la 17 octombrie 1966 în localitatea Moldova Nouã, judeþul Caraº-Severin, România, fiul
lui Ieremici Ioan ºi Rachici Cediþa, cu domiciliul actual în
Austria, 3385 Markersdorf-Haindorf, Martingasse 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Moldova Nouã,
Str. Dunãrii nr. 124, judeþul Caraº-Severin.
34. Ieremici Radoica, nãscutã la 7 decembrie 1974 în
localitatea Moldova Nouã, judeþul Caraº-Severin, România,
fiica lui Stefanovici Jiva ºi Rujiþa, cu domiciliul actual în
Austria, 3385 Markersdorf-Haindorf, Martingasse 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Moldova Nouã,
Str. Dunãrii nr. 124, judeþul Caraº-Severin.
35. Daraban Mihai, nãscut la 20 august 1967 în localitatea Izvoru Alb, judeþul Neamþ, România, fiul lui Daraban
Mihai ºi Tinca, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz,
Traklweg 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Bicaz, satul Izvoru Alb, judeþul Neamþ.
36. Halbwachs Erika-Gerlinde, nãscutã la 8 august 1978
în localitatea Lechinþa, judeþul Bistriþa-Nãsãud, România,
fiica lui Schuster Ervin ºi Caterina, cu domiciliul actual în
Austria, 3240 Mank, Gross Aigen 12/1, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea Bistriþa, str. George Coºbuc
nr. 33, judeþul Bistriþa-Nãsãud.
37. Brenner Emil-Mircea, nãscut la 17 noiembrie 1958
în localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiul lui Tãtar
Emil ºi Maria, cu domiciliul actual în Germania, 67269
GrŸnstadt, Poststr. 21, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Arad, aleea Hercule nr. 2, bl. B18, ap. 1, judeþul
Arad.
38. Ciupag Nicoleta-Violeta, nãscutã la 15 mai 1976 în
localitatea Strehaia, judeþul Mehedinþi, România, fiica lui
Worm Hans ºi Elena, cu domiciliul actual în Germania,
37574 Einbeck, Brucknerweg 1Ð3, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Strehaia, judeþul Mehedinþi.
39. Ionescu Aristotel, nãscut la 10 mai 1964 în localitatea Vela, judeþul Dolj, România, fiul lui Ionescu Florea ºi
Aurelia, cu domiciliul actual în Germania, 76437 Rastatt,
Baumeisterstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, bd. Mareºal Ion Antonescu nr. 21, sc. 1,
ap. 3, judeþul Dolj.
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40. Lingner Dana, nãscutã la 11 iunie 1967 în localitatea Sighiºoara, judeþul Mureº, România, fiica lui Marin
Gheorghe ºi Rãdac Aniºoara, cu domiciliul actual în
Germania, 53359 Rheinbach, Kšnigsbergerstr. 3, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Sighiºoara, str. Herman
Oberth nr. 13, judeþul Mureº.
41. Luxem Argentina, nãscutã la 19 iulie 1955 în localitatea Sãlaºu de Sus, judeþul Hunedoara, România fiica lui
Cãldãraru Samuilã ºi Elena, cu domiciliul actual în
Germania, 53489 Sinzig, Am Finkenstein 53, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Oþelu Roºu,
Str. Constructorilor nr. 5, sc. III, ap. 17, judeþul Caraº-Severin.
42. MŸller Diana, nãscutã la 27 iulie 1969 în localitatea
Semlac, judeþul Arad, România, fiica lui Keizer Iosif ºi
Maria, cu domiciliul actual în Germania, 66869 Kusel,
Schleipweg 31, cu ultimul domiciliu din România în comuna
Semlac nr. 464, judeþul Arad.
43. Schneider Felicia, nãscutã la 25 iunie 1968 în localitatea Sibiu, judeþul Sibiu, România, fiica lui Gorcea Aron
ºi Izdrailã Felicia, cu domiciliul actual în Germania, 54457
Winkeringen, Burgstr. 7, cu ultimul domiciliu din România
în localitatea Sibiu, str. Muncel nr. 5, ap. 56, judeþul Sibiu.
44. Untch Erika, nãscutã la 13 septembrie 1975 în localitatea Braºov, judeþul Braºov, România, fiica lui Untch
Gerhardt ºi Viorica, cu domiciliul actual în Germania,
57250 Netphen, Amtsstr. 10, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Sãcele, str. ªtefan cel Mare bl. 37,
sc. A, ap. 16, judeþul Braºov.
45. Weber Geni, nãscutã la 27 iunie 1956 în localitatea
Rãcãciuni, judeþul Bacãu, România, fiica lui Hurjui Vasile ºi
Zânica, cu domiciliul actual în Germania, 47228 Duisburg,
Beguinenstr. 32, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacãu, str. Mihai Viteazul bl. 12, sc. D, ap. 6, judeþul
Bacãu.
46. Creþu Elena, nãscutã la 29 mai 1967 în localitatea
Nãsãud, judeþul Bistriþa-Nãsãud, România, fiica lui
Burduhos Ioan ºi Sînefta, cu domiciliul actual în
Danemarca, 2300 Copenhaga S, Dalslandsgade 10, 6tv, cu
ultimul domiciliu din România în localitatea Bistriþa,
str. Valea Jelnei nr. 21, judeþul Bistriþa-Nãsãud.
47. Brneac Ioan, nãscut la 20 aprilie 1960 în localitatea
ªinteu, judeþul Bihor, România, fiul lui Brneac Francisc ºi
Elisabeta, cu domiciliul actual în Slovacia, 90086 Pezinok,
Budmerice nr. 747, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Aleºd, judeþul Bihor.
48. Brneac Ana, nãscutã la 23 iulie 1962 în localitatea
Socet, judeþul Bihor, România, fiica lui Zifceac Silvestru ºi
Elisabeta, cu domiciliul actual în Slovacia, 90086 Pezinok,
Budmerice nr. 747, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Aleºd, judeþul Bihor.
49. ªerban Bogdan-Cezar, nãscut la 6 februarie 1963 în
localitatea Slatina, judeþul Olt, România, fiul lui ªerban
Gheorghe ºi Sonica, cu domiciliul actual în Luxemburg,
3376 Leudelange, 17 Op Hals, cu ultimul domiciliu din
România în Bucureºti, Calea Victoriei nr. 214, sectorul 1.
50. Mãrgineanu-ªerban Anca-Liliana, nãscutã la
30 octombrie 1968 în Bucureºti, România, fiica lui
Mãrgineanu Constantin ºi Domnica, cu domiciliul actual în
Luxemburg, 3376 Leudelange, 17 Op Hals, cu ultimul
domiciliu din România în Bucureºti, bd. Mareºal Averescu
nr. 12, bl. 80A, ap. 25, sectorul 1.
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51. Erimia Mariana, nãscutã la 11 mai 1962 în localitatea Constanþa, judeþul Constanþa, România, fiica lui Erimia
Ion ºi Floarea, cu domiciliul actual în Germania, 18119
Rostock, Heinrich Heinestr. 1C, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Constanþa, Str. Talazului nr. 7A,
judeþul Constanþa.
52. Werbelow Antoaneta-Ileana, nãscutã la 14 noiembrie
1964 în localitatea Braºov, judeþul Braºov, România, fiica
lui Muºat Ovidiu-Gheorghe ºi Ana-Victoria, cu domiciliul
actual în Germania, 12685 Berlin, BŠrensteinstr. 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Predeal,
Str. Eroilor nr. 73, bl. 1, ap. 8, judeþul Braºov.
53. Apalaghiei ªtefan-Cristian, nãscut la 15 decembrie
1967 în localitatea Roman, judeþul Neamþ, România, fiul lui
Apalaghiei ªtefan ºi Maria, cu domiciliul actual în
Germania, 09569 Oederan, Bahnhofstr. 31, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Roman, str. Anton Pann,
bl. 14, ap. 37, judeþul Neamþ.
54. GrŸnewald-Codrea Ileana-Maria, nãscutã la 7 septembrie 1950 în localitatea Cluj-Napoca, judeþul Cluj,
România, fiica lui Codrea Ioan-Paul ºi Ileana, cu domiciliul
actual în Germania, 34346 Hann. MŸnden, Lehmkuhle 8,
cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca,
str. I. C. Brãtianu nr. 31, judeþul Cluj.
55. Barbie Camelia-Daniela, nãscutã la 5 ianuarie 1969
în localitatea Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiica lui
Minda Ioan ºi Marioara, cu domiciliul actual în Germania,
72250 Freudenstadt, Johann Sebastian Bachweg 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timiºoara,
str. Labirint nr. 9, sc. A, ap. 7, judeþul Timiº.
56. Barth Adriana-Postumia, nãscutã la 7 iulie 1969 în
localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiica lui Boatã
Vasile ºi Rozalia, cu domiciliul actual în Germania, 76593
Gernsbach, Hebelstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Arad, Bd. Revoluþiei nr. 12Ð18, judeþul Arad.
57. Bauer Wendel-Mihai, nãscut la 31 decembrie 1967
în localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiul lui Bauer
Wendel ºi Maria, cu domiciliul actual în Germania, 86633
Neuburg an der Donau, Am Hopfengarten 5, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Nãdlac, str. Avram
Iancu nr. 31, judeþul Arad.
58. Deteºanu Elena-Irina, nãscutã la 10 aprilie 1971 în
localitatea Balº, judeþul Olt, România, fiica lui Deteºanu
Dumitru ºi Tudora, cu domiciliul actual în Germania, 78467
Konstanz, Schneckenburgstr. 3a, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Balº, str. Nicolae Bãlcescu nr. 193,
bl. M1, sc. 1, ap. 42, judeþul Olt.
59. Drotlef Maria, nãscutã la 28 august 1968 în localitatea Fãgãraº, judeþul Braºov, România, fiica lui Brezae Ioan
ºi Maria, cu domiciliul actual în Germania, 74182
Obersulm-Sulzbach, Etterstr. 15, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Sibiu, str. Paltinul nr. 6, judeþul
Sibiu.
60. Becker Manuela-Hanelore, nãscutã la 14 februarie
1963 în localitatea Reºiþa, judeþul Caraº-Severin, România,
fiica lui Mamut Zeno ºi Mareta, cu domiciliul actual în
Germania, 76437 Rastatt, Rottererbergstr. 16, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Reºiþa, str. Bielefeld
nr. 10, judeþul Caraº-Severin.
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61. Fillker Marilena-Eugenia, nãscutã la 10 mai 1965 în
localitatea Sibiu, judeþul Sibiu, România, fiica lui Popa
Vasile ºi Eugenia, cu domiciliul actual în Germania, 89191,
Nellingen, Scheitergassle 9, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Sibiu, Str. Haiducului nr. 1, ap. 54,
judeþul Sibiu.
62. Hartmann TŸnde, nãscutã la 23 decembrie 1969 în
localitatea Cluj-Napoca, judeþul Cluj, România, fiica lui
Doboº Andrei ºi Rozalia, cu domiciliul actual în Germania,
71083 Herrenberg, Schwarzwaldstr. 98, cu ultimul domiciliu
din România, în localitatea Timiºoara, str. Donath nr. 137,
judeþul Cluj.
63. Ilku Tiberiu, nãscut la 5 iulie 1967 în localitatea
Satu Mare, judeþul Satu Mare, România, fiul lui Ilku Ioan ºi
Katalin, cu domiciliul actual în Germania, 81373 MŸnchen,
KrŸenerstr. 48/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Aleea Mureºului nr. 72, ap. 8, judeþul
Satu Mare.
64. Kuznjecov Rodica-Simona, nãscutã la 8 iulie 1974
în localitatea Moftin, judeþul Satu Mare, România, fiica lui
Molnar Traian ºi Maria, cu domiciliul actual în Germania,
86825 Bad Wšrishofen, Schwabenstr. 35, cu ultimul domiciliu din România în comuna Moftinu Mare nr. 479, judeþul
Satu Mare.
65. Leonhardt-Behrendt Stela, nãscutã la 13 decembrie
1953 în localitatea Rupea, judeþul Braºov, România, fiica
lui Popa Stelian ºi Iosefina-Cornelia, cu domiciliul actual în
Germania, 74417 Gschwend, Friedhofstr. 8, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Siretului
nr. 14, ap. 1, judeþul Sibiu.
66. Licã Nicolae, nãscut la 6 decembrie 1961 în localitatea Zãrneºti, judeþul Braºov, România, fiul lui Licã
Pandele ºi Ioana, cu domiciliul actual în Germania, 80335
MŸnchen, Dachauerstr. 7A, cu ultimul domiciliu din
România în Bucureºti, str. Laborator nr. 123, bl. V14,
ap. 47, sectorul 3.
67. Mãrcoceanu Ovidiu, nãscut la 13 martie 1978 în
localitatea Braºov, judeþul Braºov, România, fiul lui Mãrcoceanu Victor ºi Mariana, cu domiciliul actual în Germania,
92318 Neumarkt i. d. OPf., Am Evangelienstein 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Braºov, str. Ciceu
nr. 5, bl. 32, sc. D, ap. 88, judeþul Braºov.
68. Mânzat Andrei-Sorin, nãscut la 25 mai 1982 în localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiul lui Mânzat MilencoSava ºi Mirela, cu domiciliul actual în Germania, 71065
Sindelfingen, BleichmŸhlestr. 15, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Arad, str. Praporgescu nr. 31, ap. 1,
judeþul Arad.
69. Mânzat Milenco-Sava, nãscut la 19 iulie 1956 în
localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiul lui Mânzat
Sava ºi Gheorghina, cu domiciliul actual în Germania,
71065 Sindelfingen, BleichmŸhlestr. 15, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea Arad, str. Praporgescu nr. 31,
ap. 1, judeþul Arad.
70. Mânzat Mirela, nãscutã la 26 iunie 1956 în localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiica lui ªtefãnuþ Petru ºi
Valentina-Maria, cu domiciliul actual în Germania, 71065
Sindelfingen, BleichmŸhlestr. 15, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Arad, str. Praporgescu nr. 31, ap. 1,
judeþul Arad.

71. Mate Rodica, nãscutã la 10 august 1970 în localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiica lui Radu Dumitrache
ºi Delfina, cu domiciliul actual în Germania, 90429
NŸrnberg, Murrstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în
comuna Felnac nr. 675, judeþul Arad.
72. Pãun Robert-Daniel, nãscut la 17 mai 1975 în localitatea Constanþa, judeþul Constanþa, România, fiul lui Pãun
Florea ºi Ioana, cu domiciliul actual în Germania, 71069
Maichingen, Friedrichstr. 4, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Constanþa, Str. Daliei nr. 18,
bl. L119A, ap. 16, judeþul Constanþa.
73. Schuler Maria, nãscutã la 19 octombrie 1954 în
localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiica lui Schuler
Ludovic ºi Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania,
85386 Eching, Geschwister Scholl str. 9F, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Calea Romanilor
nr. 20Ñ22, bl. E2, sc. D, ap. 2, judeþul Arad.
74. Silard Monica, nãscutã la 16 aprilie 1972 în localitatea Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiica lui Goruian
Nicolae ºi Bogãtoniu Olimpia, cu domiciliul actual în
Germania, 79110 Freiburg i. Br., Schillhof 3a, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Timiºoara, str. Lidia
nr. 73, ap. 6, judeþul Timiº.
75. Spitale Elena, nãscutã la 4 iulie 1954 în localitatea
Sibiu, judeþul Sibiu, România, fiica lui Pleºa Tudor ºi
Elena, cu domiciliul actual în Germania, 82140 Olching,
Estostr. 44, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Sibiu, str. Mihai Viteazul bl. 11A, judeþul Sibiu.
76. ThumstŠdter Marioara, nãscutã la 20 aprilie 1969 în
localitatea Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiica lui
Mardale Alexandru ºi Maria, cu domiciliul actual în
Germania, 90443 NŸrnberg, Landgrabenstr. 44, cu ultimul
domiciliu din România în satul Utvin nr. 331, comuna
Sânmihaiu Român, judeþul Timiº.
77. Weber Cristina, nãscutã la 17 noiembrie 1971 în
localitatea Mediaº, judeþul Sibiu, România, fiica lui Precup
Aurel ºi Maria, cu domiciliul actual în Germania, 97424
Schweinfurt, Sudetenstr. 32, cu ultimul domiciliu din
România în comuna Brateiu nr. 355, judeþul Sibiu.
78. Winkler Carmen, nãscutã la 4 martie 1971 în localitatea Viºeu de Sus, judeþul Maramureº, România, fiica lui
Bran Mihai ºi Ana, cu domiciliul actual în Germania, 91489
Wilhelmsdorf, Gewerbestr. 6, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Borºa, Str. ªtrandului nr. 7, bl. A13,
judeþul Maramureº.
79. Stifter Mita, nãscutã la 29 septembrie 1961 în localitatea Poienari, judeþul Neamþ, România, fiica lui Niculae
Gheorghe ºi Dodu Georgeta, cu domiciliul actual în Austria,
1110 Viena, Rosa Jochhann Ring 5/16/3, cu ultimul domiciliu din România în Bucureºti, Str. Lemnarilor nr. 144,
sectorul 1.
80. Vasi Florina-Delia, nãscutã la 17 septembrie 1969
în localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiica lui Vasi
Gaspar ºi Marta, cu domiciliul actual în Austria, 2460
Bruck an der Leitha, Altstadt 3/1, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Arad, Str. Coloniºtilor nr. 14, judeþul
Arad.
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81. Geadãu Elena, nãscutã la 2 octombrie 1971 în
Bucureºti, România, fiica lui Geadãu Gheorghe ºi Maria, cu
domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Justgasse
29/23/12, cu ultimul domiciliu din România în Bucureºti,
str. George Calboreanu nr. 2, bl. 120, ap. 36, sectorul 6.
82. Soica Rozalia, nãscutã la 23 septembrie 1974 în
localitatea ªimleu Silvaniei, judeþul Sãlaj, România, fiica lui
Soica Pavel ºi Agnesa, cu domiciliul actual în Slovacia,
Bratislava, KremelÕska nr. 88, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Fãget nr. 67, judeþul Sãlaj.
83. Merãoiu Camelia, nãscutã la 31 august 1967 în
localitatea Focºani, judeþul Vrancea, România, fiica lui
Merãoiu Toader ºi Polixenia, cu domiciliul actual în
Slovenia, Ljubljana, Kavskova ulica 5, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea Focºani, Bd. Unirii nr. 16,
bl. A2, ap. 38, judeþul Vrancea.
84. Predeanu Ovidiu, nãscut la 4 ianuarie 1947 în localitatea Buzãu, judeþul Buzãu, România, fiul lui Predeanu
Gheorghe ºi Lucia, cu domiciliul actual în Germania, 80807
MŸnchen, Dusseldorferstr. 14, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Buzãu, Str. Bistriþei nr. 3C, bl. 3CH,
ap. 26, judeþul Buzãu.
85. Popescu Marin, nãscut la 2 octombrie 1946 în localitatea Crãpãturile, judeþul Vâlcea, România, fiul lui Popescu
Ion ºi Victoria, cu domiciliul actual în Austria, 2511
Pfaffstatten, Neugasse 14, cu ultimul domiciliu din România
în Bucureºti, str. Arefu nr. 14, sectorul 5.
86. Mihali Ion, nãscut la 27 iunie 1965 în localitatea
Borºa, judeþul Maramureº, România, fiul lui Mihali Gavrilã
ºi Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena,
Sechshauserstr. 12/14, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Borºa, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 26/A, judeþul
Maramureº.
87. Friedrich Maria, nãscutã la 1 ianuarie 1934 în
Bucureºti, România, fiica lui Vitan Constantin ºi Rãdiþa, cu
domiciliul actual în Germania, 65933 Frankfurt am Main,
Ahornstr. 110, cu ultimul domiciliu din România în municipiul Bucureºti, str. Ion Cîmpineanu nr. 7, sectorul 1.
88. Kolbova Dumitru, nãscut la 16 ianuarie 1968 în
localitatea Cenad, judeþul Timiº, România, fiul lui ªerban
Ilie ºi Veronica, cu domiciliul actual în Cehia, 354 73 Tri
Sekery nr. 95, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Cenad nr. 1.136, judeþul Timiº.
89. Berþa Florin, nãscut la 11 iulie 1973 în localitatea
Mediaº, judeþul Sibiu, România, fiul lui Berþa Pavel ºi Ana,
cu domiciliul actual în Germania, 25469 Halstenbek,
Dockenhudener Chaussee 110, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Sibiu, str. Valea Aurie nr. 8, ap. 15,
judeþul Sibiu.
90. Berþa Pavel-Paul nãscut la 25 august 1972 în localitatea Mediaº, judeþul Sibiu, România, fiul lui Berþa Pavel
ºi Ana, cu domiciliul actual în Germania, 25469
Halstenbek, Dockenhudener Chaussee 110, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Sibiu, Valea Aurie
nr. 8, ap. 15, judeþul Sibiu.
91. Amariei Adrian, nãscut la 24 februarie 1962 în
Bucureºti, România, fiul lui Amariei Neculai ºi Vasilica, cu
domiciliul actual în Germania, 25451 Quickborn,
Rotdornweg 42, cu ultimul domiciliu din România în
Bucureºti, calea Dudeºti nr. 107, sectorul 3.
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92. Sturm ªtefan, nãscut la 12 octombrie 1960 în localitatea Ioneºti, judeþul Dâmboviþa, România, fiul lui Ion
Petre ºi Vulcan Constantina, cu domiciliul actual în
Germania, 35041 Marburg, Ernst Lemmerstr. 14, cu ultimul
domiciliu din România în Bucureºti, str. Odobeºti nr. 4,
bl. Z3, sc. 6, ap. 81, sectorul 3.
93. Sinvasile Costel, nãscut la 20 ianuarie 1975 în localitatea Târgu Frumos, judeþul Iaºi, România, fiul lui
Sinvasile Aurel ºi Petrina, cu domiciliul actual în Austria,
4600 Wels, Kreuzpiontstr. 15, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Arad, str. Spãtaru Borcea nr. 5,
judeþul Arad.
94. Vonet Lucian-Mihai, nãscut la 28 martie 1970 în
localitatea Satu Mare, judeþul Satu Mare, România, fiul lui
Vonet Vasile ºi Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8970
Schladming, Roseggergasse 227, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Satu Mare, str. I. Antonescu bl. 3,
ap. 17, judeþul Satu Mare.
95. Marian Ion-Nicolae, nãscut la 31 mai 1970 în localitatea Hunedoara, judeþul Hunedoara, România, fiul lui
Marian Neculai ºi Maria, cu domiciliul actual în Austria,
8605 Kapfenberg, Johann Strauss Gasse 6/5, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Hunedoara, bd. Traian
nr. 8, bl. T4, ap. 16, judeþul Hunedoara.
96. Marian Elena-Zenica, nãscutã la 12 octombrie 1972
în localitatea Hunedoara, judeþul Hunedoara, România, fiica
lui Pintilie Gheorghe ºi Elisaveta, cu domiciliul actual în
Austria, 8605 Kapfenberg, Johann Strauss Gasse 6/5, cu
ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara,
Piaþa Eliberãrii nr. 9, bl. 9, ap. 14, judeþul Hunedoara.
97. Coroi Ionel, nãscut la 15 iunie 1967 în localitatea
Caransebeº, judeþul Caraº-Severin, România, fiul lui Coroi
Gheorghe-Gherasim ºi Ionelia, cu domiciliul actual în
Austria, 2000 Stockerau, Hauptstr. 37/2/11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebeº, Str. Liliacului
bl. 5, sc. B, ap. 11, judeþul Caraº-Severin.
98. Coroi Ana, nãscutã la 19 aprilie 1967 în localitatea
Caransebeº, judeþul Caraº-Severin, România, fiica lui
Negrei Achim ºi Cãlina, cu domiciliul actual în Austria,
2000 Stockerau, Hauptstr. 37/2/11, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Caransebeº, Str. Semenicului nr. 26,
judeþul Caraº-Severin.
99. Bernhardt Nicolae, nãscut la 3 aprilie 1969 în localitatea Sânnicolau Mare, judeþul Timiº, România, fiul lui Suli
Nicolae-Gheorghe ºi Ecaterina-Maria, cu domiciliul actual în
Germania, 86199 Augsburg, Gabelsbergerstr. 65, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Sânnicolau Mare,
str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 8, judeþul Timiº.
100. Klein Amelia-Theodora, nãscutã la 22 noiembrie
1968 în Bucureºti, România, fiica lui Avram Ioan ºi Maria,
cu domiciliul actual în Germania, 61194 Niddatal,
Hanauerstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în
Bucureºti, aleea Avrig nr. 10, bl. P5, sc. 3, ap. 117, sectorul 2.
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101. Berinde Marinel, nãscut la 6 septembrie 1970 în
localitatea Oraºu Nou, judeþul Satu Mare, România, fiul lui
Berinde Nicolae ºi Floarea, cu domiciliul actual în Austria,
3382 Loosdorf, Bahnhofstr. 7/3, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Oraºu Nou-Vii nr. 49, judeþul Satu
Mare.
102. Berinde Rodica-Felicia, nãscutã la 7 iulie 1975 în
localitatea Satu Mare, judeþul Satu Mare, România, fiica lui
Lãpuºte Ioan ºi Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3382
Loosdorf, Bahnhofstr. 7/3, cu ultimul domiciliu din România
în localitatea Satu Mare, Str. Sãnãtãþii bl. K17, sc. A,
ap. 18, judeþul Satu Mare.
103. Sfinþescu Liviu, nãscut la 10 noiembrie 1974 în
localitatea Ploieºti, judeþul Prahova, România, fiul lui
Sfinþescu Corneliu ºi Luminiþa, cu domiciliul actual în
Danemarca, 2670 Greve, Brittavej 12, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea Ploieºti, str. Cuza Vodã nr. 3,
bl. D11, ap. 8, judeþul Prahova.
104. Bãnicã Gheorghe, nãscut la 4 mai 1949 în
Bucureºti, România, fiul lui Bãnicã Badea ºi Gherghina, cu
domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Herklotzgasse
28/35, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Timiºoara, str. Orºova nr. 16, sc. A, ap. 8, judeþul Timiº.
105. Bãnicã Rozalia, nãscutã la 2 decembrie 1950 în
localitatea Beºenova Veche, judeþul Timiº, România, fiica
lui Petcov Rocuº ºi Terezia, cu domiciliul actual în Austria,
1150 Viena, Herklotzgasse 28/35, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Timiºoara, str. Orºova nr. 16, sc. A,
ap. 8, judeþul Timiº.
106. Stãnescu Camelia, nãscutã la 29 august 1971 în
localitatea Panciu, judeþul Vrancea, România, fiica lui
Dumbravã Gheorghe ºi Balcan Elena, cu domiciliul actual
în Germania, 42275 Wuppertal, Germanenstr. 2, cu ultimul
domiciliu din România în Bucureºti, Str. Cãtinei nr. 1,
bl. P10, ap. 22, sectorul 6.

107. Jivoinov Nicolaie-Aurel, nãscut la 12 septembrie
1965 în localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiul lui
Jivoinov Duºan ºi Filomena-Elisabeta, cu domiciliul actual
în Austria, 3390 Melk, Dorfnerstr. 30/2, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea Arad, Str. Griviþei bl. 65, sc. A,
ap. 4, judeþul Arad.
108. Jivoinov Mariana, nãscutã la 14 iulie 1968 în localitatea Mãrgãu, judeþul Cluj, România, fiica lui Capota Ioan
ºi Ana, cu domiciliul actual în Austria, 3390 Melk,
Dorfnerstr. 30/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Mareºal Ion Antonescu nr. 1Ñ3, sc. A,
ap. 2, judeþul Arad.
109. Iacovescu Constantin, nãscut la 16 octombrie 1961
în localitatea Saravale, judeþul Timiº, România, fiul lui
Iacovescu Constantin ºi Ana, cu domiciliul actual în Austria,
9400 Wolfsberg, Rikliweg 16, cu ultimul domiciliu din
România în satul Saravale nr. 728, localitatea Sânpetru
Mare, judeþul Timiº.
110. Tizler Carol, nãscut la 17 februarie 1980 în localitatea Moldova Nouã, judeþul Caraº-Severin, România, fiul
lui Tizler Iosif ºi Ecaterina, cu domiciliul actual în Cehia,
330 01 Kysice nr. 17, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Gârnic nr. 198, judeþul Caraº-Severin.
111. Pagu Traian, nãscut la 31 octombrie 1958 în localitatea Sângeorz-Bãi, judeþul Bistriþa-Nãsãud, România, fiul
lui Pagu Silvian ºi Ioana, cu domiciliul actual în Germania,
65183 Wiesbaden, Marktplatz 3, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Bistriþa, Str. Moldovei nr. 55, judeþul
Bistriþa-Nãsãud.
112. Sandig Elena-Anda, nãscutã la 23 iunie 1968 în
localitatea Braºov, judeþul Braºov, România, fiica lui Ancuþa
Ion ºi Ruxandra, cu domiciliul actual în Germania, 97702
Munnerstadt, Peter Herrleinstr. 10, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Braºov, calea Bucureºti nr. 104,
bl. 210, sc. B, ap. 38, judeþul Braºov.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transparenþa relaþiilor financiare dintre autoritãþile publice ºi întreprinderile publice,
precum ºi transparenþa financiarã în cadrul anumitor întreprinderi
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenþei în domeniul ajutorului de stat ºi al relaþiilor financiare dintre autoritãþile publice ºi întreprinderile
publice, precum ºi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Prezenta hotãrâre reglementeazã procedurile,
termenii ºi definiþiile privind asigurarea transparenþei relaþiilor
financiare dintre autoritãþile pulice ºi întreprinderile publice,
precum ºi transparenþa financiarã în cadrul anumitor întreprinderi.
Art. 2. Ñ În înþelesul prezentei hotãrâri, urmãtorii termeni se definesc astfel:

a) autoritãþi publice sunt autoritãþile administraþiei publice
centrale ºi locale, inclusiv organele de specialitate ale
acestora;
b) întreprindere înseamnã orice persoanã juridicã,
indiferent de forma de organizare, care desfãºoarã activitãþi
în scop lucrativ, total sau parþial;
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c) întreprindere publicã înseamnã orice întreprindere asupra cãreia autoritãþile publice pot exercita, direct sau indirect, o influenþã determinantã în virtutea dreptului lor de
proprietate, a participãrii lor financiare sau a regulilor care
guverneazã activitatea acesteia;
d) influenþa determinantã din partea autoritãþilor publice
se realizeazã atunci când aceste autoritãþi, direct sau indirect, în relaþie cu o întreprindere, deþin o participaþie
majoritarã la capitalul social subscris ori pot exercita majoritatea drepturilor de vot aferente acþiunilor emise sau pot
sã numeascã mai mult de jumãtate din membrii consiliului
de administraþie, personalului de conducere sau de control
al întreprinderii ori pot impune reguli comportamentale, conform reglementãrilor legale în materie;
e) întreprinderi publice care activeazã în sectorul industriei
prelucrãtoare sunt întreprinderi al cãror obiect principal de
activitate, reprezentând cel puþin 50% din totalul cifrei de
afaceri anuale, se desfãºoarã în domeniul industriei prelucrãtoare. Activitãþile care se includ în sectorul industriei
prelucrãtoare sunt cele din Clasificarea activitãþilor din economia naþionalã (CAEN), secþiunea D Ñ Industria prelucrãtoare, subsecþiunile DA pânã la DN inclusiv;
f) serviciu de interes economic general reprezintã acel serviciu prestat în condiþii de piaþã, pentru care existã obligaþii
impuse de autoritãþile publice privind accesul consumatorilor
în mod nediscriminatoriu ºi/sau alte obligaþii impuse;
g) activitãþi diferite înseamnã, pe de o parte, toate produsele sau serviciile pentru care unei întreprinderi i-au fost
acordate drepturi speciale sau exclusive ori toate serviciile
de interes economic general pe care o întreprindere le
presteazã ºi, pe de altã parte, orice alt produs sau serviciu
care intrã în obiectul de activitate al întreprinderii;
h) dreptul exclusiv se defineºte ca fiind dreptul acordat
de o autoritate publicã unei singure întreprinderi, prin orice
instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, de
a presta un serviciu sau de a desfãºura o activitate în
cadrul unei zone geografice date;
i) drepturi speciale înseamnã drepturi care sunt acordate
de o autoritate publicã unui numãr limitat de întreprinderi,
prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care, în cadrul unei zone geografice date:
Ñ limiteazã la douã sau mai multe numãrul întreprinderilor care sunt autorizate sã presteze un serviciu sau sã
desfãºoare o activitate;
Ñ desemneazã câteva întreprinderi concurente, autorizate pentru prestarea unui serviciu sau desfãºurarea unei
activitãþi;
Ñ conferã avantaje uneia sau mai multor întreprinderi,
care afecteazã substanþial capacitatea oricãrei alte întreprinderi de a presta acelaºi serviciu sau de a desfãºura
aceeaºi activitate în aceeaºi zonã geograficã în condiþii
substanþial echivalente;
j) cifra de afaceri netã cuprinde sumele provenind din
vânzarea de bunuri ºi servicii ce intrã în categoria activitãþilor curente ale întreprinderii, dupã scãderea reducerilor
comerciale, a taxei pe valoarea adãugatã ºi a altor impozite ºi taxe aferente;
k) întreprindere obligatã sã þinã contabilitate separatã
înseamnã orice întreprindere care beneficiazã de drepturi

11

speciale sau exclusive acordate prin sau în baza unor acte
normative ori care este însãrcinatã cu prestarea serviciilor
de interes economic general pentru care primeºte ajutor de
stat, indiferent de formã, incluzând orice subvenþie, sprijin
sau compensare, ºi care desfãºoarã ºi alte activitãþi.
Art. 3. Ñ Relaþiile financiare dintre autoritãþile publice ºi
întreprinderile publice trebuie sã fie transparente, astfel
încât sã se evidenþieze în mod clar urmãtoarele:
a) fondurile publice puse la dispoziþie de cãtre
autoritãþile publice în mod direct întreprinderilor publice;
b) fondurile publice puse la dispoziþia întreprinderilor
publice de cãtre autoritãþile publice prin intermediul altor
întreprinderi publice sau al unor instituþii financiare;
c) utilizarea efectivã a fondurilor publice primite de cãtre
întreprinderile publice.
Art. 4. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã
relaþiilor financiare dintre autoritãþile publice ºi întreprinderile publice, în ceea ce priveºte:
a) compensarea pierderilor din activitatea de exploatare,
respectiv punerea de cãtre autoritãþile publice la dispoziþia
întreprinderilor publice, cu titlu gratuit, a unor sume pentru
finanþarea curentã sau pentru acoperirea pierderilor curente;
b) furnizarea de capital de cãtre stat, respectiv punerea
la dispoziþia întreprinderilor publice, cu titlu gratuit, a unor
sume ca aport de capital;
c) alocarea de cãtre autoritãþile publice de fonduri
nerambursabile sau acordarea unor credite în termeni preferenþiali întreprinderilor publice;
d) acordarea de avantaje financiare întreprinderilor
publice prin renunþarea la dividende sau la recuperarea
oricãror sume datorate;
e) acoperirea pierderilor ca urmare a apariþiei unor
situaþii neprevãzute (calamitãþi naturale, incendii etc.);
f) acordarea altor facilitãþi întreprinderilor publice de
cãtre autoritãþi publice.
Art. 5. Ñ În vederea asigurãrii transparenþei financiare,
întreprinderile definite la art. 2 lit. k) sunt obligate sã îºi
stabileascã o structurã organizatoricã ºi financiarã care sã
asigure þinerea unei evidenþe contabile separate, astfel
încât sã se evidenþieze în mod clar urmãtoarele:
a) costurile ºi veniturile aferente diferitelor activitãþi;
b) detalii complete asupra metodelor prin care costurile
ºi veniturile sunt redistribuite/alocate diferitelor activitãþi;
c) principiile contabile ºi orice alte informaþii legate de
modul în care se þine contabilitatea separatã.
Art. 6. Ñ Prezenta hotãrâre nu se aplicã relaþiilor financiare dintre autoritãþi publice ºi:
a) Banca Naþionalã a României, ca bancã centralã a
statului român, responsabilã cu elaborarea ºi aplicarea politicii monetare, valutare, de credit ºi de plãþi;
b) instituþiile publice de credit, în ceea ce priveºte depozitele de fonduri publice plasate de cãtre autoritãþile publice
în condiþii normale de piaþã;
c) întreprinderile publice a cãror cifrã de afaceri netã,
cumulatã pe ultimele douã exerciþii financiare, a fost mai
micã decât echivalentul în lei a 40 milioane euro. Pentru
instituþiile publice de credit pragul corespunzãtor este un
total al bilanþului contabil echivalent în lei a 800 milioane
euro.
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Art. 7. Ñ Prezenta hotãrâre nu se aplicã:
a) întreprinderilor care beneficiazã de drepturi speciale
ºi/sau exclusive sau cãrora le-a fost încredinþatã prestarea
unui serviciu economic de interes general, a cãror cifrã de
afaceri netã, cumulatã pe ultimele douã exerciþii financiare,
a fost mai micã decât echivalentul în lei a 40 milioane
euro. Pentru instituþiile publice de credit pragul corespunzãtor este un total al bilanþului contabil corespunzãtor
echivalentului în lei a 800 milioane euro;
b) întreprinderilor cãrora le-a fost încredinþatã prestarea
unui serviciu de interes economic general, conform legii,
dacã ajutoarele de stat pe care le primesc sub orice
formã, incluzând orice subvenþie, sprijin sau compensare,
au fost fixate pe o perioadã corespunzãtoare conform unei
proceduri deschise, transparente ºi nediscriminatorii.
Art. 8. Ñ (1) În vederea asigurãrii transparenþei relaþiilor
financiare, autoritãþile publice au obligaþia:
a) sã îºi organizeze evidenþa relaþiilor financiare care au
loc între ele ºi întreprinderile publice, precum ºi evidenþa
sumelor acordate pentru fiecare întreprindere publicã, astfel
încât sã fie îndeplinite cerinþele prevãzute la art. 3 lit. a)
ºi b);
b) sã furnizeze informaþii, în maximum 15 zile lucrãtoare
de la primirea solicitãrii din partea Oficiului Concurenþei, în
legãturã cu relaþiile financiare existente între ele ºi întreprinderile publice.
(2) Autoritãþile publice vor organiza un compartiment distinct pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei
hotãrâri.
Art. 9. Ñ În vederea asigurãrii transparenþei relaþiilor
financiare, întreprinderile publice au obligaþia:
a) sã îºi organizeze evidenþa relaþiilor financiare care au
loc între ele ºi autoritãþile publice, astfel încât sã fie îndeplinite cerinþele prevãzute la art. 3;
b) sã furnizeze informaþii, în maximum 15 zile lucrãtoare
de la primirea solicitãrii din partea Oficiului Concurenþei, în
legãturã cu relaþiile financiare existente între ele ºi autoritãþile publice.
Art. 10. Ñ (1) În vederea asigurãrii transparenþei
relaþiilor financiare, întreprinderile publice care activeazã în
sectorul industriei prelucrãtoare ºi a cãror cifrã de afaceri
netã este mai mare decât echivalentul în lei a 250 milioane euro la sfârºitul ultimului exerciþiu financiar au
urmãtoarele obligaþii:
a) sã îºi organizeze evidenþa relaþiilor financiare care au
loc între ele ºi autoritãþile publice, astfel încât sã fie îndeplinite cerinþele art. 3;
b) sã transmitã Oficiului Concurenþei, în termen de
15 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii, un raport;
c) sã transmitã Oficiului Concurenþei, în termen de
maximum 15 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii,
informaþiile suplimentare necesare pentru asigurarea transparenþei relaþiilor financiare care au loc între ele ºi autoritãþile publice.
(2) Raportul prevãzut la alin. (1) lit. b) trebuie sã
cuprindã cel puþin urmãtoarele informaþii:
a) situaþiile financiare anuale;
b) hotãrârile ºi procesele-verbale ale adunãrilor generale
ale acþionarilor ºi ale ºedinþelor consiliului de administraþie;

c) informaþii referitoare la aportul de capital social în
acþiuni ºi modalitatea de realizare (în naturã sau în
numerar);
d) informaþii referitoare la destinaþia dividendelor plãtite
ºi a profiturilor nedistribuite;
e) informaþii legate de primirea de alocaþii sau subvenþii
nerambursabile ºi condiþiile în care au fost primite ºi
utilizate;
f) informaþii legate de contractarea unor împrumuturi, cu
precizarea condiþiilor de acordare, a ratei dobânzii ºi a
garanþiilor;
g) informaþii legate de garanþiile acordate de autoritãþile
publice pentru împrumuturi;
h) informaþii legate de apartenenþa la un grup de întreprinderi;
i) informaþii privind renunþarea din partea statului la
sumele ce îi sunt datorate, cum ar fi: rambursarea împrumuturilor, restituirea subvenþiilor neutilizate conform
condiþiilor impuse de autoritãþile publice, plata taxelor ºi
impozitelor, alte datorii similare etc.;
j) informaþii privind sumele provenite din donaþii ºi sponsorizãri, precum ºi modul lor de folosire.
(3) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi întreprinderilor
publice care activeazã în sectorul industriei prelucrãtoare ºi
care au filiale, persoane juridice române sau strãine, aºa
cum sunt ele definite în reglementãrile privind consolidarea
conturilor. În acest caz raportul prevãzut alin. (1) lit. b) trebuie sã cuprindã, în plus, detalii asupra:
a) tuturor tranzacþiilor efectuate în interiorul aceluiaºi
grup, cu alte grupuri de întreprinderi publice sau tranzacþii
care se efectueazã direct între întreprinderi publice din
cadrul grupului sau filiale ale acestora ºi autoritãþi publice;
b) capitalului în acþiuni, inclusiv asupra capitalului în
acþiuni furnizat în mod direct de cãtre autoritãþi publice sau
orice alt capital în acþiuni primit de la un grup de întreprinderi publice ori de la alte întreprinderi publice, din interiorul
sau din afara grupului respectiv.
Art. 11. Ñ Întreprinderile care sunt obligate sã aplice
prevederile prezentei hotãrâri vor comunica Oficiului
Concurenþei datele care atestã depãºirea pragurilor
prevãzute la art. 6, 7 ºi 10, în termen de 60 de zile de la
încheierea exerciþiului financiar.
Art. 12. Ñ (1) Oficiul Concurenþei este obligat sã asigure confidenþialitatea informaþiilor primite.
(2) Aplicarea alin. (1) nu trebuie sã împiedice publicarea
informaþiilor generale sau a analizelor care nu conþin
informaþii referitoare la întreprinderile cãrora li se aplicã
prezenta hotãrâre.
Art. 13. Ñ (1) Întreprinderile publice sunt obligate sã
pãstreze informaþiile referitoare la relaþiile financiare care au
avut loc între ele ºi autoritãþile publice, pentru o perioadã
de 5 ani de la ultimul exerciþiu financiar în care fondurile
publice le-au fost puse la dispoziþie. Dacã acordarea fondurilor publice s-a derulat pe mai mulþi ani, atunci limita de
timp de 5 ani începe de la ultimul exerciþiu financiar în
care au fost primite fonduri publice.
(2) Întreprinderile definite la art. 2 lit. k) sunt obligate sã
pãstreze informaþiile referitoare la structura organizatoricã ºi
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financiarã o perioadã de 5 ani de la încheierea ultimului
exerciþiu financiar la care se referã informaþiile.
Art. 14. Ñ Constituie contravenþii ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 75.000.000 lei la 300.000.000 lei urmãtoarele fapte:
a) neîndeplinirea obligaþiei de a-ºi organiza evidenþe
specifice de cãtre întreprinderile publice, inclusiv cele care
activeazã în sectorul industriei prelucrãtoare, în legãturã cu
relaþiile financiare care au loc între ele ºi autoritãþi publice,
prevãzute la art. 9 lit. a) ºi art. 10 alin. (1) lit. a);
b) refuzul sau netransmiterea datelor ºi informaþiilor la
termenele stabilite la art. 9 lit. b), art. 10 alin. (1) lit. b) ºi
c), precum ºi transmiterea cu întârziere sau omisiunea
transmiterii acestora;
c) nerespectarea prevederilor art. 5 de cãtre întreprinderile care beneficiazã de drepturi speciale ºi/sau exclusive
ori de cãtre întreprinderile cãrora le-a fost încredinþatã
prestarea unui serviciu economic de interes general;
d) nerespectarea termenului prevãzut la art. 11 ºi 13 de
cãtre întreprinderile publice ºi întreprinderile care beneficiazã de drepturi speciale ºi/sau exclusive.
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Art. 15. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor prevãzute la art. 14 se fac de cãtre reprezentanþii împuterniciþi ai Oficiului Concurenþei.
Art. 16. Ñ Contravenþiilor prevãzute de prezenta
hotãrâre li se aplicã prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificãrile ulterioare.
Art. 17. Ñ Prima raportare privind depãºirea pragurilor
prevãzute la art. 6, 7 ºi 10 se face luându-se în calcul
cifra de afaceri netã pe anii 2001 ºi 2002.
Art. 18. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã anexa nr. 3 ”Procedura privind modalitãþile de informare asupra fluxurilor financiare care au loc
între autoritãþile publice sau organismele care administreazã
fonduri în numele statului ºi agenþii economici cãrora li s-a
încredinþat executarea unor servicii publice de interes generalÒ la Hotãrârea Guvernului nr. 599/2000 pentru aprobarea
procedurilor de raportare, monitorizare ºi informare în aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din
21 iulie 2000.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 16 ianuarie 2003.
Nr. 26.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont
ºi obligaþiunilor de stat cu dobândã, aferente lunii februarie 2003
În temeiul prevederilor art. 14 alin (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operaþiunile cu titluri de
stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii Naþionale a
României ºi al vicepreºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificãrile ulterioare, ale
Convenþiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiþional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanþelor ºi
Banca Naþionalã a României,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont ºi obligaþiunilor de stat cu

dobândã, aferente lunii februarie 2003, prevãzute în anexele
nr. 1 ºi 2 care fac parte integrantã din prezentul ordin.
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Art. 2. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
semnãrii acestuia.

Art. 3. Ñ Direcþia generalã a Trezoreriei statului va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 28 ianuarie 2003.
Nr. 116.

ANEXA Nr. 1
PROSPECTUL DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont, lansate în luna februarie 2003
Art. 1. Ñ În luna februarie 2003 sunt scadente titlurile
de stat seriile 2003 ANPA-BA, K1 06.02.2003,
H3 13.02.2003, B6 20.02.2003, H5 20.02.2003, K7 20.02.2003,
2003/VAL 1 BCR, B8 27.02.2003, K9 27.02.2003.

Seria

B1
B2
B3
B4
B5
B6

05.02.2004
14.08.2003
12.02.2004
19.02.2004
29.05.2003
28.08.2003

Data
licitaþiei

Data
emisiunii

4.02.2003
11.02.2003
11.02.2003
18.02.2003
25.02.2003
25.02.2003

6.02.2003
13.02.2003
13.02.2003
20.02.2003
27.02.2003
27.02.2003

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau
micºorate pânã la anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare a contului general al Trezoreriei statului
ºi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va avea
loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ multiplu.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt competitive ºi
necompetitive ºi vor cuprinde:
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare competitive participantul va indica: valoarea nominalã, costul total, rata discontului, preþul ºi randamentul. Se admite defalcarea valorii
totale în maximum 5 tranºe valorice la rate diferite ale randamentului;
Ñ în cazul ofertelor de cumpãrare necompetitive participantul indicã valoarea pe care doreºte sã o adjudece, fãrã
a indica preþul sau randamentul (rata dobânzii). Executarea
acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se
admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o pondere de
10% din totalul emisiunilor anunþate.
Preþul ºi randamentul se vor calcula utilizându-se
urmãtoarele formule:
P = 1 Ð (d x r) / 360
Y = r / P,
în care:
P = preþul titlului cu discont, exprimat cu ºase zecimale;
d = numãrul de zile pânã la scadenþã;
r = rata discontului (exprimatã cu douã zecimale);
Y = randamentul (rata dobânzii), exprimat cu douã zecimale.

În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei publice,
Ministerul Finanþelor Publice anunþã programul emisiunilor
certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

Data
scadenþei

5.02.2004
14.08.2003
12.02.2004
19.02.2004
29.05.2003
28.08.2003

Nr. de zile

364
182
364
364
91
182

Valoarea
emisiunii
Ñ lei Ñ

1.000.000.000.000
700.000.000.000
1.000.000.000.000
800.000.000.000
700.000.000.000
700.000.000.000

Art. 4. Ñ Fiecare tranºã a ofertei de cumpãrare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.
Art. 5. Ñ Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpãrate de cãtre intermediarii pieþei primare, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor
persoane juridice ºi fizice.
Certificatele de trezorerie cu discont menþionate mai sus
nu se adreseazã persoanelor nerezidente în România.
Art. 6. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României, agentul de platã, înregistrare ºi
transfer al Ministerului Finanþelor Publice, în ziua licitaþiei,
pânã la ora 12,00.
Art. 7. Ñ Rezultatul licitaþiei se va stabili în aceeaºi zi,
la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop ºi se va da publicitãþii.
Art. 8. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu discont se
va face la data emisiunii, prin debitarea contului
cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a României, cu
suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie
cumpãrate.
Art. 9. Ñ Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu
discont se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã
totalã a certificatelor de trezorerie cu discont. În situaþia în
care datele de platã a cuponului sau data scadenþei sunt
zile nelucrãtoare, plãþile se vor face în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii.
Art. 10. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la
art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.
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ANEXA Nr. 2
PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligaþiunilor de stat cu dobândã, lansate în luna februarie 2003
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei publice interne, Ministerul Finanþelor
Publice anunþã, pentru luna februarie 2003, programul emisiunilor obligaþiunilor de stat cu
dobândã, astfel:
Seria

O.S. 06.02.2005
O.S. 13.02.2005
O.S. 20.02.2005

Data
licitaþiei

Data
emisiunii

Data
scadenþei

04.02.2003
11.02.2003
18.02.2003

06.02.2003
13.02.2003
20.02.2003

06.02.2005
13.02.2005
20.02.2005

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau
micºorate pânã la anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare a contului general al Trezoreriei statului
ºi de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va avea
loc la datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ uniform.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt de tip competitiv
ºi vor cuprinde valoarea nominalã ºi dobânda (randamentul).
Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranºe
valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului).
Dobânzile se vor calcula ºi se vor plãti anual la datele
de: 6 februarie 2004, 13 februarie 2004, 20 februarie 2004,
6 februarie 2005, 13 februarie 2005 ºi 20 februarie 2005,
conform urmãtoarei formule:
D = d x V x

z

,

365 sau 366

unde:
D = dobânda (cuponul);
V = valoarea nominalã totalã;
z = numãrul de zile pentru care se calculeazã dobânda;
d = rata dobânzii (exprimatã cu douã zecimale).
Fiecare ofertã va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unei obligaþiuni de stat
cu dobândã este de 100.000.000 lei.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Nr.
de zile

731
731
731

Valoarea
emisiunii
Ñ lei Ñ

1.000.000.000.000
600.000.000.000
1.000.000.000.000

Art. 4. Ñ Obligaþiunile de stat cu dobândã pot fi
cumpãrate de cãtre intermediarii pieþei primare, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor
persoane juridice ºi fizice.
Obligaþiunile de stat cu dobândã menþionate mai sus nu
se adreseazã persoanelor nerezidente în România.
Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României, agentul de platã, înregistrare ºi
transfer al Ministerului Finanþelor Publice, în ziua licitaþiei,
pânã la ora 12,00.
Art. 6. Ñ Rezultatul licitaþiei se va stabili în aceeaºi zi,
la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop ºi se va da publicitãþii.
Art. 7. Ñ Plata obligaþiunilor de stat cu dobândã se va
face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a României, cu suma
reprezentând valoarea nominalã totalã a obligaþiunilor de
stat cu dobândã.
Art. 8. Ñ Rãscumpãrarea obligaþiunilor de stat cu
dobândã se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã
totalã a acestora plus dobânda aferentã. În situaþia în care
datele de platã a cuponului sau data scadenþei sunt zile
nelucrãtoare, plãþile se vor face în ziua lucrãtoare imediat
urmãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii.
Art. 9. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la
art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.
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