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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la Bucureºti
la 31 ianuarie 2003, pentru finanþarea Proiectului
de dezvoltare forestierã
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea
ºi ratificarea tratatelor,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 158 din 5 iunie 2003,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de
împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, semnat la Bucureºti la 31 ianuarie 2003, pentru finanþarea
Proiectului de dezvoltare forestierã ºi se dispune publicarea prezentului
decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 20 iunie 2003.
Nr. 404.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului
a Acordului de comerþ liber dintre România
ºi Republica Macedonia, semnat la Skopje
la 7 februarie 2003
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea
ºi ratificarea tratatelor,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 161 din 5 iunie 2003,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de
comerþ liber dintre România ºi Republica Macedonia, semnat la Skopje la
7 februarie 2003, ºi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 20 iunie 2003.
Nr. 405.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
de comerþ liber dintre România ºi Republica Albania,
semnat la Tirana la 21 februarie 2003
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea
ºi ratificarea tratatelor,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 159 din 5 iunie 2003,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de
comerþ liber dintre România ºi Republica Albania, semnat la Tirana la
21 februarie 2003, ºi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 20 iunie 2003.
Nr. 406.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
de comerþ liber dintre România ºi Bosnia ºi Herþegovina,
semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea
ºi ratificarea tratatelor,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 160 din 5 iunie 2003,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de
comerþ liber dintre România ºi Bosnia ºi Herþegovina, semnat la Sarajevo la
8 aprilie 2003, ºi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 20 iunie 2003.
Nr. 407.
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ORDONANÞE

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind reglementarea situaþiei juridice a unor bunuri imobile
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþie,
Guvernul României

adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

Art. 1. Ñ (1) Se aprobã transmiterea fãrã platã din patrimoniul Bãncii Naþionale a României în proprietatea publicã a
statului ºi administrarea Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ a imobilelor identificate conform anexei nr. 1.
(2) Se aprobã trecerea imobilului ”Clãdire administrativãÒ,
situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 6,
judeþul Vâlcea, având datele de identificare prevãzute în anexa
nr. 1 poziþia nr. 2, din proprietatea publicã a statului ºi administrarea Bãncii Naþionale a României în proprietatea publicã
a statului ºi administrarea Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ.
(3) Imobilele prevãzute la alin. (1) pot fi transmise în administrarea unor instituþii sau autoritãþi publice, prin hotãrâre a
Guvernului, în condiþiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare.
Art. 2. Ñ Se aprobã transmiterea fãrã platã a imobilului
situat în municipiul Braºov, Piaþa Sfatului nr. 26, bl. 1, judeþul
Braºov, compus din teren ºi construcþii, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 2, din proprietatea privatã a
statului în proprietatea Bãncii Naþionale a României.
Art. 3. Ñ Se aprobã transmiterea fãrã platã a imobilului
situat în municipiul Cluj-Napoca, Piaþa Unirii nr. 7, judeþul Cluj,
compus din teren ºi construcþie, având datele de identificare
prevãzute în anexa nr. 3, din proprietatea privatã a statului în
proprietatea Bãncii Naþionale a României.
Art. 4. Ñ (1) Se aprobã trecerea din proprietatea publicã a
statului în proprietatea privatã a statului a imobilului situat în
municipiul Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 16, judeþul Sibiu, compus
din teren ºi construcþii, având datele de identificare prevãzute
în anexa nr. 4.
(2) Se aprobã transmiterea fãrã platã a imobilului prevãzut
la alin. (1) din proprietatea privatã a statului în proprietatea
Bãncii Naþionale a României.
Art. 5. Ñ (1) Se aprobã transmiterea fãrã platã a terenului
situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Libertãþii nr. 14, judeþul
Harghita, având datele de identificare prevãzute în anexa
nr. 5, din proprietatea privatã a statului în proprietatea Bãncii
Naþionale a României.
(2) Se aprobã transmiterea terenului situat în municipiul
Miercurea-Ciuc, Str. Libertãþii nr. 14, judeþul Harghita, având
datele de identificare prevãzute în anexa nr. 5, din proprietatea Bãncii Naþionale a României în proprietatea privatã a statului.
Art. 6. Ñ Se aprobã transmiterea fãrã platã atât a imobilului aflat în proprietatea privatã a statului ºi administrarea
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de

StatÒ, situat în oraºul Sinaia, str. Aluniº nr. 26 Ñ Vila nr. 21
”GarofiþaÒ, judeþul Prahova, compus din teren ºi construcþii, cât
ºi a terenului, proprietate a statului român, situat la sud de
Vila ”GarofiþaÒ, în proprietatea Bãncii Naþionale a României,
conform datelor de identificare prevãzute în anexa nr. 6.
Art. 7. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului situat în oraºul
Bãile Herculane, Str. Zãvoiului nr. 38, judeþul Caraº-Severin,
compus din teren ºi construcþie, precum ºi dotãrile aferente,
având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 7, din proprietatea Bãncii Naþionale a României în proprietatea privatã a
statului.
Art. 8. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului situat în oraºul
Slãnic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, judeþul Bacãu,
compus din teren ºi construcþie, precum ºi dotãrile aferente,
având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 8, din proprietatea Bãncii Naþionale a României în proprietatea privatã a
statului.
Art. 9. Ñ (1) Se autorizeazã Banca Naþionalã a României
ca, în contul creanþei pe care o are de încasat de la Banca
”Renaºterea Creditului RomânescÒ Ñ S.A. Ñ Credit Bank, în
temeiul prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 26/2000 privind autorizarea Bãncii Naþionale a României de
a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaþiei de
retragere a depozitelor constituite la Banca ”Renaºterea
Creditului RomânescÒ Ñ S.A. Ñ Credit Bank, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 240/2001, sã primeascã, prin dare în
platã, în condiþiile legii, în limita sumei de 16.981.980.000 lei,
imobilul situat în municipiul Bucureºti, Str. Arcului nr. 12, sectorul 2, aflat în faza de finalizare a structurii de rezistenþã,
având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 9.
(2) Creanþa Bãncii Naþionale a României asupra Bãncii
”Renaºterea Creditului RomânescÒ Ñ S.A. Ñ Credit Bank se
va diminua în mod corespunzãtor cu suma prevãzutã la alin. (1).
Art. 10. Ñ (1) Pe data preluãrii imobilului prevãzut la art. 9
alin. (1) de cãtre Banca Naþionalã a României, acesta trece,
fãrã platã, în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea
Ministerului Justiþiei.
(2) Banca Naþionalã a României va proceda la regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit, constituite pentru
aceastã creanþã, conform dispoziþiilor legale.
Art. 11. Ñ Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la
art. 1Ñ9 se face prin protocol încheiat între pãrþile interesate,
în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanþe de urgenþã.
Art. 12. Ñ Anexele nr. 1Ñ9 fac parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mugur Isãrescu

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu

Bucureºti, 12 iunie 2003.
Nr. 51.
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ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Braºov, care se transmite din proprietatea privatã a statului
în proprietatea Bãncii Naþionale a României
Adresa imobilului

Municipiul Braºov,
Piaþa Sfatului nr. 26,
bl. 1, judeþul Braºov

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Statul român

Banca Naþionalã
a României

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ñ clãdire compusã din
subsol, parter ºi douã etaje
Ñ terenul aferent
ANEXA Nr. 3

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, care se transmite din proprietatea privatã a statului
în proprietatea Bãncii Naþionale a României
Adresa imobilului

Municipiul Cluj-Napoca,
Piaþa Unirii nr. 7,
judeþul Cluj

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Statul român

Banca Naþionalã
a României

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ñ construcþie cu terenul aferent,
intabulat în CF nr. 4.978,
nr. topo 506
ANEXA Nr. 4

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Sibiu, care trece din proprietatea publicã a statului în proprietatea privatã a statului
ºi se transmite din proprietatea privatã a statului în proprietatea Bãncii Naþionale a României
Adresa imobilului

Municipiul Sibiu,
Str. Mitropoliei
nr. 16, judeþul Sibiu

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Statul român

Banca Naþionalã
a României

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ñ construcþie cu terenul aferent,
intabulat în CF nr. 20.858,
nr. topo 546/4, 547/4, 548/4,
549/4
ANEXA Nr. 5

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, care se transmite din proprietatea privatã a statului în proprietatea
Bãncii Naþionale a României, ºi, respectiv, a terenului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, care se transmite
din proprietatea Bãncii Naþionale a României în proprietatea privatã a statului
Adresa imobilului

Municipiul Miercurea-Ciuc,
Str. Libertãþii nr. 14,
judeþul Harghita
Municipiul Miercurea-Ciuc,
Str. Libertãþii nr. 14,
judeþul Harghita

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Statul român

Banca Naþionalã
a României

Banca Naþionalã
a României

Statul român

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ñ teren în suprafaþã de 1.291 m2,
nr. topo 430/1, 431, 432/1,
433/1, 434
Ñ teren în suprafaþã de 1.788 m2,
nr. topo 696/456/2, 697/456/1,
452/1, 450/3
ANEXA Nr. 6

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în oraºul Sinaia, care se transmite din proprietatea privatã a statului ºi administrarea
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ în proprietatea Bãncii Naþionale a României
Adresa imobilului

Vila nr. 21 ”GarofiþaÒ
cu terenul aferent
din Cumpãtu Ñ Sinaia,
str. Aluniº nr. 26,
judeþul Prahova

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Statul român

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Banca Naþionalã
a României

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ñ clãdire ºi teren în suprafaþã
de 1.811,83 m2
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ANEXA Nr. 7
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în oraºul Bãile Herculane, care se transmite din proprietatea Bãncii Naþionale a României
în proprietatea privatã a statului
Adresa imobilului

Oraºul Bãile Herculane,
Str. Zãvoiului nr. 38,
judeþul Caraº-Severin

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Banca Naþionalã
a României

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Statul român

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ñ clãdire ºi teren înscris în CF
cu nr. 2.371 Peciniºca
Ñ dotãri aferente activitãþii hoteliere

ANEXA Nr. 8
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în oraºul Slãnic-Moldova, care se transmite din proprietatea Bãncii Naþionale a României
în proprietatea privatã a statului
Adresa imobilului

Oraºul Slãnic-Moldova,
str. Vasile Alecsandri
nr. 6, judeþul Bacãu

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Banca Naþionalã
a României

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Statul român

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ñ clãdire cu demisol, parter,
3 etaje ºi mansardã
Ñ suprafaþa construitã = 710,78 m2
Ñ suprafaþa construitã desfãºuratã =
1.756,10 m2
Ñ instalaþii electrice ºi sanitare
Ñ reþele telefonice
Ñ reþele gaz metan Ñ încãlzire
centralã
Ñ suprafaþa terenului = 1.130 m2
Ñ dotãri aferente activitãþii hoteliere

ANEXA Nr. 9
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Bucureºti, care se transmite în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea
Ministerului Justiþiei
Adresa imobilului

Municipiul Bucureºti,
Str. Arcului nr. 12,
sectorul 2

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Banca ”Renaºterea
Creditului RomânescÒ Ñ
S.A. Ñ Credit Bank

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Banca Naþionalã
a României
Ministerul Justiþiei

Ñ clãdire cu 9 niveluri: demisol,
parter, mezanin ºi 6 etaje
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 3.260 m2
Ñ suprafaþa utilã = 2.437 m2
Ñ instalaþii sanitare ºi electrice
Ñ centralã termicã, rezervor combustibil, staþie pompe
Ñ 10 încãperi tehnice cu funcþiuni
ca: agregate climã, hidrofor, rezervoare apã
Ñ centralã telefonicã
Ñ garaj
Ñ suprafaþa terenului = 570 m 2
Ñ alte mijloace fixe
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Licenþei de concesiune pentru explorarea cãldurii din sistemul geotermal
din perimetrul Moara Vlãsiei, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”ForadexÒ Ñ S.A. Bucureºti
Având în vedere art. 15 ºi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Licenþa de concesiune
nr. 4.302/2003 privind explorarea cãldurii din sistemul geotermal din perimetrul Moara Vlãsiei, încheiatã între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”ForadexÒ Ñ S.A. Bucureºti, prevãzutã în anexa*) care face
parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Începerea activitãþii miniere prevãzute în
licenþa menþionatã la art. 1 se autorizeazã de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale în termen de 180 de
zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea
condiþiilor prevãzute la art. 22 din Legea nr. 85/2003.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 18 iunie 2003.
Nr. 78.

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Licenþei de concesiune pentru explorarea cãldurii din sistemul geotermal
din perimetrul Baloteºti, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”ForadexÒ Ñ S.A. Bucureºti
Având în vedere art. 15 ºi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Licenþa de concesiune
nr. 4.303/2003 privind explorarea cãldurii din sistemul geotermal din perimetrul Baloteºti, încheiatã între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”ForadexÒ Ñ S.A. Bucureºti, prevãzutã în anexa*) care face
parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Începerea activitãþii miniere prevãzute în
licenþa menþionatã la art. 1 se autorizeazã de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale în termen de 180 de
zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea
condiþiilor prevãzute la art. 22 din Legea nr. 85/2003.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

Bucureºti, 18 iunie 2003.
Nr. 79.
*) Anexa se comunicã titularului licenþei de concesiune pentru explorare.
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MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Licenþei de concesiune pentru explorarea nãmolului terapeutic
din perimetrul Lac Mitreni, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”BalmecÒ Ñ S.R.L. Mitreni
Având în vedere art. 15 ºi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Licenþa de concesiune
nr. 4.311/2003 privind explorarea nãmolului terapeutic din
perimetrul Lac Mitreni, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”BalmecÒ Ñ
S.R.L. Mitreni, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Începerea activitãþii miniere prevãzute în
licenþa menþionatã la art. 1 se autorizeazã de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale în termen de 180 de
zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea
condiþiilor prevãzute la art. 22 din Legea nr. 85/2003.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 18 iunie 2003.
Nr. 80.
*) Anexa se comunicã titularului licenþei de concesiune pentru explorare.

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Licenþei de concesiune pentru explorarea cãldurii din sistemul geotermal
din perimetrul Ciocaia, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”SpiromÒ Ñ S.R.L. Cluj
Având în vedere art. 15 ºi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Licenþa de concesiune
nr. 4.315/2003 privind explorarea cãldurii din sistemul geotermal (apã geotermalã) din perimetrul Ciocaia, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi
Societatea Comercialã ”SpiromÒ Ñ S.R.L. Cluj, prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Începerea activitãþii miniere prevãzute în
licenþa menþionatã la art. 1 se autorizeazã de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale în termen de 180 de
zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea
condiþiilor prevãzute la art. 22 din Legea nr. 85/2003.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

Bucureºti, 18 iunie 2003.
Nr. 81.
*) Anexa se comunicã titularului licenþei de concesiune pentru explorare.

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

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 447/24.VI.2003

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea tarifelor de transport al þiþeiului prin Sistemul naþional de transport
al þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului
Având în vedere:
¥ Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificãrile ulterioare;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului
nr. 134/1995 ºi modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele mãsuri în domeniul cooperãrii
cu parteneri strãini la explorarea de þiþei ºi gaze în România, cu modificãrile ulterioare;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 1.363/2000 privind modificarea ºi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996;
¥ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preþurilor ºi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 205/2002, cu modificãrile ulterioare;
¥ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaþiei juridice a conductelor magistrale
ºi a instalaþiilor, echipamentelor ºi dotãrilor anexe, aferente Sistemului naþional de transport al þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 254/2001;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitãþii de exploatare
a Sistemului naþional de transport al þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului, inclusiv a conductelor magistrale ºi a
instalaþiilor, echipamentelor ºi dotãrilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale ºi Societatea Comercialã ”ConpetÒ Ñ S.A. Ploieºti;
¥ Avizul Oficiului Concurenþei nr. 1.703/2003,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã tarifele pentru transportul þiþeiului
prin Sistemul naþional de transport al þiþeiului, gazolinei,
condensatului ºi etanului, care vor fi cele prevãzute în
anexele nr. 1Ñ5.
Art. 2. Ñ Tarifele prevãzute în anexele nr. 1Ñ5 se pot
ajusta numai cu avizul Oficiului Concurenþei.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1Ñ5 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, ºi tarifele prevãzute în anexele
nr. 1Ñ5 se aplicã începând cu data de 17 iunie 2003.
Art. 5. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã ordinele preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale nr. 95/2001, 146/2001, 48/2002, 135/2002
ºi 179/2002.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 19 iunie 2003.
Nr. 82.
ANEXA Nr. 1
SITUAÞIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al þiþeiului, gazolinei,
etanului lichid ºi condensatului din þarã
Interval de cantitãþi de transportat

Tarif
(lei/t)

¥ Pentru toate sursele de aprovizionare din þarã

263.250

Tariful calculat nu include consumurile tehnologice ºi T.V.A.
ANEXA Nr. 2
SITUAÞIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al þiþeiului din import
la ARPECHIM Piteºti
Intervale de cantitãþi de transportat
în cursul unei luni

¥ Pânã la 150.000 tone
¥ Pentru cantitãþi ce depãºesc 150.000 tone,
pânã la 160.000 tone
¥ Pentru cantitãþi ce depãºesc 160.000 tone

Tarif
(lei/t)

169.040
165.040
160.980
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Tariful mediu ponderat rezultat pentru cantitatea de maximum
220.000 tone pe lunã este de 166.660 lei/t.
Tarifele calculate nu includ consumurile tehnologice ºi T.V.A.
Tarifele se aplicã pe intervale de cantitãþi transportate, practicându-se
modelul de tarifare în trepte, aºa cum sunt prezentate în grilã.
ANEXA Nr. 3
SITUAÞIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al þiþeiului din import
la rafinãriile din bazinul Ploieºti
Intervale de cantitãþi de transportat
în cursul unei luni

¥ Pânã la 60.000 tone
¥ Pentru cantitãþi ce depãºesc 60.000 tone,
pânã la 70.000 tone
¥ Pentru cantitãþi ce depãºesc 70.000 tone

Tarif
(lei/t)

177.060
169.040
160.980

Tariful mediu ponderat rezultat pentru cantitatea de maximum
220.000 tone pe lunã este de 165.732 lei/t.
Tarifele calculate nu includ consumurile tehnologice ºi T.V.A.
Tarifele se aplicã pe intervale de cantitãþi transportate, practicându-se
modelul de tarifare în trepte, aºa cum sunt prezentate în grilã.
ANEXA Nr. 4
SITUAÞIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al þiþeiului din import
la RAFO Oneºti
Intervale de cantitãþi de transportat
în cursul unei luni

¥ Pânã la 60.000 tone
¥ Pentru cantitãþi ce depãºesc 60.000 tone,
pânã la 100.000 tone
¥ Pentru cantitãþi ce depãºesc 100.000 tone,
pânã la 150.000 tone
¥ Pentru cantitãþi ce depãºesc 150.000 tone

Tarif
(lei/t)

190.700
169.050
143.040
121.460

Tariful mediu ponderat rezultat pentru cantitatea de maximum
170.000 tone pe lunã este de 163.441 lei/t.
Tarifele calculate nu includ consumurile tehnologice ºi T.V.A.
Tarifele se aplicã pe intervale de cantitãþi transportate, practicându-se
modelul de tarifare în trepte, aºa cum sunt prezentate în grilã.
ANEXA Nr. 5
SITUAÞIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al þiþeiului din import
la ROMPETROL Rafinãria PETROMIDIA
Intervale de cantitãþi de transportat
în cursul unei luni

¥ Pânã la 100.000 tone
¥ Pentru cantitãþi ce depãºesc 100.000 tone,
pânã la 150.000 tone
¥ Pentru cantitãþi ce depãºesc 150.000 tone,
pânã la 200.000 tone
¥ Pentru cantitãþi ce depãºesc 200.000 tone

Tarif
(lei/t)

46.040
42.140
38.380
26.840

Tariful mediu ponderat rezultat pentru cantitatea de maximum
220.000 tone pe lunã este de 41.667 lei/t.
Tarifele calculate nu includ consumurile tehnologice ºi T.V.A.
Tarifele se aplicã pe intervale de cantitãþi transportate, practicându-se
modelul de tarifare în trepte, aºa cum sunt prezentate în grilã.
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

NORME
privind fuziunea ºi divizarea cooperativelor de credit
Având în vedere prevederile art. 3 alin. 2 ºi ale art. 214 alin. 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002, ale art. 90 din
Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziþiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 285 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile
cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
Banca Naþionalã a României emite prezentele norme.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezentele norme se aplicã organizaþiilor
cooperatiste de credit, autorizate în aceastã calitate în
conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
denumitã în continuare ordonanþã, ºi reglementeazã:
Ñ condiþiile ºi procedura de aprobare prealabilã de
cãtre casa centralã ºi Banca Naþionalã a României a fuziunii sau divizãrii cooperativelor de credit în cadrul aceleiaºi
reþele cooperatiste de credit;
Ñ condiþiile de autorizare de cãtre Banca Naþionalã a
României a cooperativelor de credit nou-înfiinþate în urma
fuziunii sau divizãrii.
Art. 2. Ñ Fuziunea sau, dupã caz, divizarea cooperativelor de credit se realizeazã în condiþiile ordonanþei ºi cu
respectarea prevederilor prezentelor norme.
Art. 3. Ñ Fuziunea ºi divizarea cooperativelor de credit
se pot realiza numai cu îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiþii, dupã caz:
a) fuziunea are loc numai între douã sau mai multe
cooperative de credit autorizate;
b) în cazul divizãrii, pot fi autorizate în calitate de
cooperative de credit numai entitãþile rezultate ca urmare a
divizãrii unei cooperative de credit autorizate;
c) a fost obþinutã aprobarea prealabilã a fuziunii sau,
dupã caz, a divizãrii din partea casei centrale ºi a Bãncii
Naþionale a României;
d) cooperativele de credit participante au luat toate
mãsurile necesare astfel încât sã asigure îndeplinirea, de
cãtre cooperativa/cooperativele de credit preconizate sã
rezulte, a cerinþelor prudenþiale ºi de altã naturã stabilite
prin ordonanþã, reglementãri ale Bãncii Naþionale a
României ºi reglementãrile proprii ale casei centrale la care
sunt afiliate sau urmeazã a se afilia;
e) casa centralã a luat toate mãsurile necesare astfel
încât sã asigure îndeplinirea de cãtre reþeaua cooperatistã
de credit, dupã finalizarea procesului de fuziune sau de
divizare, a cerinþelor prudenþiale ºi de altã naturã stabilite
prin ordonanþã ºi reglementãri ale Bãncii Naþionale a
României.
CAPITOLUL II
Condiþii privind fuziunea ºi divizarea cooperativelor
de credit
Art. 4. Ñ (1) Cooperativele de credit participante la
fuziune sau divizare depun la casa centralã la care sunt
afiliate, în vederea aprobãrii, proiectul de fuziune sau de
divizare întocmit potrivit prevederilor ordonanþei. Informaþiile

ºi datele care vor sta la baza elaborãrii proiectului vor fi
preluate din ultimele situaþii financiare întocmite, auditate
sau, dupã caz, certificate de auditorii financiari, respectiv
de cenzorii cooperativelor de credit participante.
(2) Casa centralã va decide aprobarea sau, dupã caz,
respingerea proiectului în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data depunerii acestuia, potrivit
condiþiilor stabilite prin reglementãrile proprii.
(3) Motivele de respingere a proiectului de fuziune sau
de divizare vor avea în vedere inclusiv urmãtoarele:
a) nu a fost întocmit raportul auditorilor financiari sau,
dupã caz, al cenzorilor cu privire la situaþiile financiare pe
baza cãrora a fost întocmit proiectul;
b) auditorii financiari îºi exprimã opinia cu rezerve, se
aflã în imposibilitatea exprimãrii unei opinii ori exprimã o
opinie contrarã sau, dupã caz, din raportul cenzorilor nu
rezultã cã situaþiile financiare pe baza cãrora a fost elaborat proiectul sunt legal întocmite ºi în concordanþã cu registrele, cã acestea din urmã sunt þinute în conformitate cu
dispoziþiile legale în vigoare ºi/sau evaluarea elementelor
patrimoniale s-a fãcut conform regulilor stabilite pentru
întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare.
Art. 5. Ñ (1) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data
aprobãrii proiectului de fuziune sau de divizare, casa centralã îl va transmite Bãncii Naþionale a României împreunã
cu fundamentarea deciziei de aprobare.
(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data
primirii documentaþiei prevãzute la alin. (1), Banca
Naþionalã a României va decide aprobarea proiectului sau
respingerea acestuia ºi va comunica în scris hotãrârea sa
casei centrale, împreunã cu motivele care au stat la baza
acesteia, în cazul respingerii.
(3) Proiectul de fuziune sau de divizare va fi respins dacã:
a) documentaþia prezentatã nu este întocmitã în conformitate cu dispoziþiile ordonanþei ºi ale prezentelor norme;
b) în urma evaluãrii documentaþiei, Banca Naþionalã a
României constatã cã informaþiile cuprinse în aceasta nu
susþin viabilitatea proiectului prezentat.
Art. 6. Ñ În vederea aprobãrii prealabile a fuziunii sau
divizãrii, cooperativele de credit participante vor depune la
casa centralã la care sunt afiliate o cerere de aprobare a
fuziunii sau, dupã caz, a divizãrii, semnatã de conducãtorii
cooperativei/cooperativelor de credit participante, al cãrei
model va fi stabilit prin reglementãrile proprii ale casei centrale cu privire la fuziunea ºi divizarea cooperativelor de
credit afiliate. Cererea va fi însoþitã cel puþin de documentaþia prevãzutã la art. 7 alin. (2) lit. b)Ñi).
Art. 7. Ñ (1) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de aprobare, casa centralã
se pronunþã asupra acesteia, în sensul aprobãrii fuziunii
sau, dupã caz, a divizãrii ori al respingerii cererii de aprobare.
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(2) În cazul în care fuziunea sau, dupã caz, divizarea a
fost aprobatã de cãtre casa centralã, aceasta va depune
la Banca Naþionalã a României, în termen de 5 zile
lucrãtoare de la data aprobãrii, dar nu mai târziu de
90 de zile calendaristice de la data aprobãrii proiectului de
fuziune sau de divizare de cãtre Banca Naþionalã a
României, urmãtoarea documentaþie:
a) cererea de aprobare a fuziunii sau, dupã caz, a
divizãrii, semnatã de conducãtorii cooperativei/cooperativelor de credit participante, al cãrei model este prevãzut în
anexa nr. 1 la prezentele norme;
b) hotãrârea adunãrii generale a cooperativei/cooperativelor de credit participante cu privire la fuziune sau divizare, care va conþine ºi aprobarea studiului de fezabilitate
pentru cooperativa/cooperativele de credit preconizate sã
rezulte;
c) proiectul actului/actelor constitutive sau, dupã caz, al
actului/actelor de modificare a actului constitutiv al cooperativei/cooperativelor de credit preconizate sã rezulte; datele
referitoare la numãrul ºi identitatea membrilor cooperatori,
numãrul ºi valoarea pãrþilor sociale subscrise ºi vãrsate ºi
nivelul capitalului social al cooperativei/cooperativelor de
credit preconizate sã rezulte vor reflecta situaþia estimatã
la data bilanþului de fuziune sau divizare;
d) situaþiile financiar-contabile aferente cooperativelor de
credit participante, precum ºi bilanþul/bilanþurile de fuziune
sau, dupã caz, de divizare aferente cooperativei/cooperativelor de credit preconizate sã rezulte, întocmite la aceeaºi
datã;
e) studiul de fezabilitate pentru cooperativa/cooperativele
de credit preconizate sã rezulte, întocmit conform prevederilor art. 78 alin. 1 lit. i) din ordonanþã; având în vedere
prevederile art. 12, în cazul cooperativelor de credit nouînfiinþate, studiul de fezabilitate va include ºi estimãri ale
bilanþului ºi ale contului de profit ºi pierdere pentru data la
care se preconizeazã obþinerea autorizaþiei de funcþionare,
precum ºi fundamentarea acestor estimãri, din care sã
rezulte capacitatea cooperativelor de credit de a-ºi continua
activitatea, în condiþiile respectãrii prevederilor ordonanþei ºi
ale reglementãrilor date în aplicarea acesteia, ºi dupã data
obþinerii autorizaþiei de funcþionare;
f) raportarea indicatorilor de prudenþã bancarã pentru
cooperativa/cooperativele de credit preconizate sã rezulte,
calculaþi în conformitate cu reglementãrile emise de Banca
Naþionalã a României pe baza datelor din bilanþul de
fuziune sau de divizare al acestora ºi pe baza bilanþurilor
estimative incluse în studiul de fezabilitate;
g) raportul întocmit de un auditor financiar, altul decât
cel al cooperativei/cooperativelor de credit participante cu
privire la fuziune, respectiv la divizare, care sã se refere
cel puþin la realitatea, exactitatea ºi legalitatea datelor ºi
informaþiilor care au stat la baza întocmirii documentelor
prevãzute la lit. d) ºi e);
h) comunicarea privind identitatea conducãtorilor, a
membrilor consiliului de administraþie, a auditorilor financiari
sau, dupã caz, a cenzorilor propuºi ai cooperativei/cooperativelor de credit preconizate sã rezulte, însoþitã, dacã
este cazul, de documentaþia prevãzutã pentru aceºtia în
ordonanþã ºi în Normele nr. 7/2000 privind autorizarea
organizaþiilor cooperatiste de credit, emise de Banca
Naþionalã a României;
i) angajamentul de afiliere a cooperativelor de credit
preconizate a se înfiinþa la casa centralã, semnat de conducãtorii propuºi ai acestora.
(3) Documentaþia prevãzutã la alin. (2) va fi însoþitã de
cererea casei centrale, fãcutã în numele cooperativei/cooperativelor de credit afiliate preconizate a-ºi înceta existenþa ca urmare a fuziunii sau divizãrii, de retragere a
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autorizaþiei respectivelor cooperative de credit ºi de raportul
semnat de conducãtorii casei centrale, care va cuprinde
fundamentarea deciziei de aprobare a fuziunii sau, dupã
caz, a divizãrii ºi concluziile verificãrii documentaþiei.
Fundamentarea deciziei va cuprinde cel puþin:
a) o confirmare privind îndeplinirea de cãtre cooperativa/cooperativele de credit preconizate sã rezulte în urma
procesului de fuziune sau divizare ºi de cãtre reþeaua cooperatistã de credit, dupã finalizarea procesului de fuziune
sau divizare, a cerinþelor prudenþiale ºi de altã naturã
prevãzute de ordonanþã, de reglementãrile date de Banca
Naþionalã a României în aplicarea acesteia, precum ºi de
reglementãrile proprii ale casei centrale;
b) estimãri ale indicatorilor de prudenþã bancarã la nivelul reþelei, calculaþi pe baza datelor din bilanþurile estimative
ale reþelei cooperatiste de credit preconizate sã rezulte în
urma procesului de fuziune sau divizare, întocmite pentru
urmãtorii 2 ani de la data bilanþului de fuziune sau divizare.
Art. 8. Ñ (1) Respingerea cererii de aprobare a fuziunii
sau a divizãrii de cãtre casa centralã va fi notificatã Bãncii
Naþionale a României în termen de 5 zile lucrãtoare de la
data hotãrârii.
(2) Motivele de respingere a cererii de aprobare a fuziunii sau divizãrii se vor referi inclusiv la situaþiile în care
raportul auditorului financiar, prevãzut la art. 7 alin. (2)
lit. g), conþine o opinie cu rezerve, o opinie contrarã sau
din raport rezultã cã auditorul financiar se aflã în imposibilitatea exprimãrii unei opinii.
Art. 9. Ñ (1) Banca Naþionalã a României va decide cu
privire la cererea de aprobare a fuziunii sau, dupã caz, a
divizãrii, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea acesteia, comunicând în scris casei centrale hotãrârea
sa împreunã cu motivele care au stat la baza acesteia, în
cazul respingerii cererii. Termenul poate fi prelungit, în
situaþii justificate, la propunerea Direcþiei supraveghere a
Bãncii Naþionale a României.
(2) Cererea de aprobare a fuziunii sau divizãrii va fi
respinsã dacã:
a) documentaþia prezentatã este incompletã sau nu este
întocmitã în conformitate cu dispoziþiile ordonanþei, ale
reglementãrilor date în aplicarea acesteia sau ale prezentelor norme;
b) nu sunt respectate prevederile ordonanþei, ale reglementãrilor date în aplicarea acesteia sau ale prezentelor
norme de cãtre cooperativa/cooperativele de credit preconizate sã rezulte în urma procesului de fuziune sau divizare;
c) în urma evaluãrii documentaþiei, Banca Naþionalã a
României constatã cã informaþiile cuprinse în aceasta nu
susþin viabilitatea procesului de fuziune sau divizare,
dupã caz;
d) aprobarea proiectului de fuziune sau de divizare a
fost obþinutã pe baza unor declaraþii false sau prin orice alt
mijloc ilegal.
Art. 10. Ñ (1) Concomitent cu aprobarea fuziunii sau a
divizãrii, în conformitate cu prevederile art. 89 lit. a) liniuþa
a patra din ordonanþã, Banca Naþionalã a României va
retrage autorizaþia de funcþionare a cooperativei/cooperativelor de credit care îºi înceteazã activitatea.
(2) Hotãrârea privind retragerea autorizaþiei de
funcþionare a cooperativei/cooperativelor de credit care îºi
înceteazã existenþa va produce efecte începând cu data
fuziunii, respectiv a divizãrii.
(3) Originalul autorizaþiilor de funcþionare retrase se va
restitui Bãncii Naþionale a României în termenul prevãzut la
art. 13.
Art. 11. Ñ Iniþierea formalitãþilor de înmatriculare a
cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinþate sau de
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înregistrare la Oficiul registrului comerþului a menþiunilor privind modificãrile în situaþia cooperativelor de credit participante la procesul de fuziune sau divizare se va putea face
numai dupã obþinerea aprobãrii Bãncii Naþionale a
României privind fuziunea, respectiv divizarea.
Art. 12. Ñ Pe perioada cuprinsã între data înmatriculãrii
la Oficiul registrului comerþului ºi data comunicãrii hotãrârii
Bãncii Naþionale a României privind autorizarea funcþionãrii,
cooperativa/cooperativele de credit nou-înfiinþate vor putea
realiza, pe baza hotãrârii Bãncii Naþionale a României privind aprobarea fuziunii sau divizãrii, doar acele operaþiuni
aflate în derulare, iniþiate anterior datei înmatriculãrii, fiind
supuse tuturor prevederilor ordonanþei, reglementãrilor date
în aplicarea acesteia, precum ºi reglementãrilor casei centrale la care sunt afiliate.
Art. 13. Ñ (1) În termen de 5 zile lucrãtoare de la
îndeplinirea formalitãþilor de înregistrare ºi publicitate, dar
nu mai târziu de 150 de zile calendaristice de la data
comunicãrii hotãrârii Bãncii Naþionale a României privind
aprobarea fuziunii sau divizãrii, casa centralã va transmite
Bãncii Naþionale a României, dupã caz, urmãtoarele documente:
a) cererea de autorizare a cooperativei/cooperativelor de
credit nou-înfiinþate, semnatã de conducãtorii aprobaþi ai
acestora, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2 la
prezentele norme;
b) comunicarea privind nivelul capitalului social la data
înmatriculãrii ºi dovada efectuãrii vãrsãmintelor corespunzãtoare pãrþilor sociale subscrise la capitalul casei centrale, în vederea afilierii, dovada sediului social, care sã
respecte prevederile Normelor Bãncii Naþionale a României
nr. 7/2000 privind autorizarea organizaþiilor cooperatiste de
credit, ºi comunicarea privind existenþa reglementãrilor referitoare la desfãºurarea activitãþii în cazul cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinþate;
c) copiile de pe documentele eliberate de Oficiul registrului comerþului, care atestã realizarea conform proiectului
prezentat a operaþiunii de fuziune sau divizare, respectiv
efectuarea menþiunilor corespunzãtoare în registrul
comerþului referitoare la înmatricularea cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinþate, radierea cooperativei/cooperativelor de credit care îºi înceteazã existenþa, precum ºi
orice alte menþiuni, însoþite de actul constitutiv sau, dupã
caz, de actul modificator al actului constitutiv, în formã
autenticã; prevederile actului constitutiv sau, dupã caz, ale
actului modificator al actului constitutiv, referitoare la
numãrul ºi identitatea membrilor cooperatori, numãrul ºi
valoarea pãrþilor sociale subscrise ºi vãrsate ºi nivelul capitalului social al cooperativei/cooperativelor de credit preconizate sã rezulte, vor reflecta situaþia înregistratã la data
fuziunii sau divizãrii;
d) comunicarea din partea casei centrale referitoare la
realizarea afilierii, în cazul cooperativei/cooperativelor de
credit nou-înfiinþate;
e) raportarea indicatorilor de prudenþã bancarã aferenþi
cooperativei/cooperativelor de credit rezultate, însoþitã de
confirmarea casei centrale cu privire la realitatea
informaþiilor cuprinse în raportare, precum ºi a celor aferenþi reþelei cooperatiste de credit, calculaþi în conformitate
cu reglementãrile emise de Banca Naþionalã a României
pentru sfârºitul lunii în care s-a încheiat procesul de
fuziune sau divizare prin efectuarea înregistrãrilor corespunzãtoare la Oficiul registrului comerþului.
(2) În cazul apariþiei unor modificãri faþã de condiþiile de
aprobare a fuziunii sau, dupã caz, a divizãrii, documentele
prevãzute la alin. (1) vor fi însoþite de un raport semnat de

conducãtorii casei centrale cuprinzând justificarea ºi evaluarea modificãrilor apãrute.
(3) În cazul în care modificãrile faþã de condiþiile de
aprobare a fuziunii sau, dupã caz, a divizãrii sunt contrare
prevederilor ordonanþei, reglementãrilor date în aplicarea
acesteia, prezentelor norme sau reglementãrilor elaborate
de casa centralã, aceasta va solicita remedierea
deficienþelor constatate. În cazul în care acestea nu au fost
remediate, casa centralã va revoca aprobarea fuziunii sau
divizãrii, notificând decizia sa Bãncii Naþionale a României
în termen de 5 zile lucrãtoare de la data hotãrârii.
Art. 14. Ñ (1) În termen de 60 de zile calendaristice
de la primirea documentelor menþionate la art. 13, Banca
Naþionalã a României va decide cu privire la finalizarea
operaþiunii de fuziune sau divizare ºi, dupã caz, la autorizarea cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinþate în
urma acesteia. Termenul poate fi prelungit, în situaþii justificate, la propunerea Direcþiei supraveghere a Bãncii
Naþionale a României.
(2) În cazul unei decizii favorabile, Banca Naþionalã a
României va confirma faptul cã procesul de fuziune sau
divizare s-a încheiat ºi va proceda la eliberarea
autorizaþiilor de funcþionare pentru cooperativa/cooperativele
de credit nou-înfiinþate.
(3) În cazul unei decizii nefavorabile, Banca Naþionalã a
României va comunica acest lucru casei centrale, împreunã
cu motivele care au stat la baza deciziei. Banca Naþionalã
a României va respinge cererea de autorizare a cooperativelor de credit nou-înfiinþate ºi, dupã caz, va proceda la
retragerea autorizaþiilor de funcþionare ale cooperativelor de
credit rezultate în urma procesului de fuziune sau divizare,
dacã:
a) documentaþia transmisã de casa centralã este incompletã sau nu este întocmitã în conformitate cu dispoziþiile
ordonanþei, ale reglementãrilor date în aplicarea acesteia
sau ale prezentelor norme;
b) nu sunt respectate prevederile ordonanþei sau ale
reglementãrilor date în aplicarea acesteia;
c) aprobarea fuziunii sau a divizãrii a fost obþinutã pe
baza unor declaraþii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
d) conducãtorii, membrii consiliului de administraþie ºi
auditorul financiar sau, dupã caz, cenzorii aprobaþi ai
cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinþate au fost
înlocuiþi, cu excepþia cazului în care înlocuirea a avut la
bazã motive obiective.
Art. 15. Ñ Apariþia unor modificãri faþã de condiþiile de
aprobare a fuziunii sau a divizãrii va determina o nouã
evaluare din partea Bãncii Naþionale a României. În cazul
în care aceste modificãri sunt contrare prevederilor ordonanþei, reglementãrilor date în aplicarea acesteia sau prezentelor norme, Banca Naþionalã a României va respinge
cererea de autorizare a cooperativelor de credit nouînfiinþate ºi, dupã caz, va proceda la retragerea
autorizaþiilor de funcþionare ale cooperativelor de credit
rezultate în urma procesului de fuziune sau divizare,
informând totodatã casa centralã asupra motivelor care au
stat la baza deciziei.
Art. 16. Ñ Cooperativele de credit aflate în situaþiile
menþionate la art. 14 alin. (3) ºi art. 15 vor intra în lichidare în conformitate cu prevederile ordonanþei.
CAPITOLUL III
Dispoziþii finale
Art. 17. Ñ În cazul fuziunii dintre douã sau mai multe
cooperative de credit, la data încheierii procesului de
fuziune, nivelul fondurilor proprii ale cooperativelor de credit
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rezultate trebuie sã fie cel puþin egal cu cel obþinut prin
însumarea fondurilor proprii ale cooperativelor de credit
participante, calculate pe baza datelor din situaþiile financiar-contabile prevãzute la art. 7 alin. (2) lit. d).
Art. 18. Ñ (1) Casele centrale vor respinge proiectul de
fuziune sau de divizare, vor respinge cererea de aprobare
a fuziunii sau divizãrii ori, dupã caz, nu vor transmite
Bãncii Naþionale a României documentele prevãzute la
art. 13, de îndatã ce constatã cã cel puþin una dintre
cooperativele de credit afiliate, participante la procesul de
fuziune sau de divizare, nu a onorat integral creanþele
certe, lichide ºi exigibile ºi/sau înregistreazã un nivel al
indicatorului de solvabilitate mai mic de 2%.
(2) Casele centrale vor putea respinge proiectul de fuziune sau de divizare, vor putea respinge cererea de aprobare a fuziunii sau divizãrii ori, dupã caz, vor putea sã nu
transmitã Bãncii Naþionale a României documentele
prevãzute la art. 13, dacã cel puþin una dintre cooperativele de credit participante se aflã în situaþia de a nu respecta prevederile ordonanþei, ale reglementãrilor date în
aplicarea acesteia sau ale prezentelor norme.
(3) Banca Naþionalã a României va putea respinge proiectul de fuziune sau de divizare, va putea respinge cererea de aprobare a fuziunii sau divizãrii ori, dupã caz, va
putea sã nu acorde autorizaþia de funcþionare cooperativei/cooperativelor de credit rezultate din procesul de fuziune
sau divizare, dacã cel puþin una dintre cooperativele de
credit participante se aflã în situaþia de a nu respecta prevederile ordonanþei, ale reglementãrilor date în aplicarea
acesteia sau ale prezentelor norme.
Art. 19. Ñ (1) Casele centrale vor transmite documentaþia menþionatã în prezentele norme Direcþiei supraveghere din cadrul Bãncii Naþionale a României.
(2) În fiecare dintre etapele prevãzute la art. 5, 7 ºi 13,
dosarul prezentat de casa centralã va cuprinde toate documentele prevãzute de respectivele articole, astfel încât
instrumentarea acestora sã se poatã încheia cu cel puþin
5 zile lucrãtoare înainte de data ºedinþei Consiliului de
administraþie al Bãncii Naþionale a României în a cãrei
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ordine de zi urmeazã sã fie înscris. Documentele depuse
dupã expirarea termenelor prevãzute la art. 5 alin. (1),
art. 7 alin. (2) ºi art. 13 alin. (1) nu vor face obiectul
evaluãrii de cãtre Banca Naþionalã a României.
Art. 20. Ñ (1) Banca Naþionalã a României poate solicita orice informaþii ºi documente suplimentare, inclusiv
actualizarea documentaþiei în cazul persoanelor propuse în
calitate de conducãtor, membru al consiliului de administraþie, cenzor ºi/sau auditor financiar.
(2) Completarea documentaþiei potrivit alin. (1) se va
realiza în termenele stabilite de Banca Naþionalã a
României.
(3) Întreaga documentaþie va fi prezentatã în limba
românã; actele cu caracter oficial ºi cele sub semnãturã
privatã, pentru care nu este prevãzutã în prezentele norme
sau în ordonanþã forma în care acestea se remit Bãncii
Naþionale a României, vor fi prezentate în original sau în
copie legalizatã, dupã caz.
Art. 21. Ñ Evaluarea conducãtorilor, membrilor consiliului de administraþie, auditorilor financiari sau, dupã caz, a
cenzorilor propuºi ai cooperativei/cooperativelor de credit
preconizate sã rezulte în urma procesului de fuziune sau
de divizare se va face potrivit prevederilor Normelor
nr. 7/2000 privind autorizarea organizaþiilor cooperatiste de
credit sau Normelor nr. 19/2002 privind modificãrile în
situaþia organizaþiilor cooperatiste de credit, emise de
Banca Naþionalã a României. Casa centralã va realiza evaluarea având în vedere ºi prevederile reglementãrilor proprii.
Art. 22. Ñ Casele centrale ale cooperativelor de credit
vor elabora reglementãri proprii privind fuziunea sau divizarea cooperativelor de credit afiliate, având în vedere prevederile ordonanþei, ale reglementãrilor date în aplicarea
acesteia ºi ale prezentelor norme.
Art. 23. Ñ Toate hotãrârile ºi comunicãrile Bãncii
Naþionale a României, menþionate în prezentele norme, vor
fi transmise casei centrale la care sunt afiliate cooperativele de credit participante la procesul de fuziune sau divizare, aceasta urmând sã le remitã de îndatã cooperativelor
de credit implicate.

Preºedintele Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu
Bucureºti, 13 iunie 2003.
Nr. 6.
ANEXA Nr. 1
CERERE DE APROBARE A FUZIUNII/DIVIZÃRII

Domnule guvernator,
Subsemnatul/subsemnaþii ......................................................................., în calitate de conducãtor/conducãtori al/ai
(numele ºi prenumele)

cooperativei/cooperativelor de credit .........................................................., afiliatã/afiliate la casa centralã a cooperativelor
(denumirea)

de credit .........................................................., solicit/solicitãm aprobarea, conform proiectului prezentat, a fuziunii/divizãrii
(denumirea)

acesteia/acestora.
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În susþinerea cererii mele/noastre anexez/anexãm urmãtoarea documentaþie:

Adresa de contact a casei centrale la care cooperativa/cooperativele de credit este/sunt afiliatã/afiliate este:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

........................

....................
....................

(data)

(semnãtura ºi ºtampila)

Domnului guvernator al Bãncii Naþionale a României

ANEXA Nr. 2
CERERE DE AUTORIZARE

Domnule guvernator,
Subsemnatul/subsemnaþii ......................................................................., în calitate de conducãtor/conducãtori al/ai
(numele ºi prenumele)

cooperativei/cooperativelor de credit .........................................................., afiliatã/afiliate la casa centralã a cooperativelor
(denumirea)

de credit ..........................................................., solicit/solicitãm autorizarea cooperativei/cooperativelor de credit rezultate în urma
(denumirea)

operaþiunii de fuziune/divizare.
În susþinerea cererii mele/noastre anexez/anexãm urmãtoarea documentaþie:

Adresa de contact a casei centrale la care cooperativa/cooperativele de credit este/sunt afiliatã/afiliate este:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

........................

....................
....................

(data)

(semnãtura ºi ºtampila)

Domnului guvernator al Bãncii Naþionale a României
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