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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind modificarea unor dispoziþii din Codul de procedurã penalã
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. I. Ñ Codul de procedurã penalã, republicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie
1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã
dupã cum urmeazã:
1. Alineatul 1 al articolului 155 va avea urmãtorul
cuprins:
”Arestarea inculpatului dispusã de instanþã poate fi prelungitã, în cursul urmãririi penale, motivat, dacã temeiurile
care au determinat arestarea iniþialã impun în continuare
privarea de libertate sau existã temeiuri noi care sã justifice
privarea de libertate.Ò

2. Alineatul 1 al articolului 160 c va avea urmãtorul
cuprins:
”În cursul judecãþii, în primã instanþã, dacã temeiurile
care au determinat arestarea iniþialã impun în continuare
privarea de libertate sau existã temeiuri noi care sã justifice
privarea de libertate, instanþa poate dispune, prin încheiere
motivatã, prelungirea arestãrii pentru cel mult 30 de zile, de
fiecare datã, fãrã a putea depãºi limita prevãzutã în
art. 140 alin. 2. Încheierea prin care s-a dispus asupra prelungirii arestãrii poate fi atacatã cu recurs, prevederile
art. 160b alin. 2 aplicându-se în mod corespunzãtor.Ò
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Art. II. Ñ Dispoziþiile prevãzute la pct. 31Ñ33, 35 ºi 36
ale art. I din Legea nr. 281/2003 privind modificarea ºi
completarea Codului de procedurã penalã ºi a unor legi
speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 468 din 1 iulie 2003, precum ºi dispoziþiile din aceastã
lege privind mãsura preventivã a obligãrii de a nu pãrãsi
þara se aplicã începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu

Bucureºti, 10 iulie 2003.
Nr. 66.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea domnului Petre Botezatu Enescu
în funcþia de prefect al municipiului Bucureºti
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 130 alin (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Petre Botezatu Enescu se numeºte în funcþia
de prefect al municipiului Bucureºti.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Bucureºti, 10 iulie 2003.
Nr. 820.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
Nr. 348 din 5 iunie 2003

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL COMUNICAÞIILOR ªI TEHNOLOGIEI INFORMAÞIEI
Nr. 181 din 5 iunie 2003

ORDIN
privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul compatibilitãþii
electromagnetice care adoptã standardele europene armonizate
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiþiilor de
introducere pe piaþã ºi de funcþionare a aparatelor electrice ºi electronice din punct de vedere al compatibilitãþii electromagnetice,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Resurselor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei,
ministrul industriei ºi resurselor ºi ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Lista cuprinzând standardele
române din domeniul compatibilitãþii electromagnetice care
adoptã standardele europene armonizate, prevãzutã în
anexã.
Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul
ordin.
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat

Art. 3. Ñ Se abrogã prevederile Ordinului ministrului
comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei ºi al ministrului industriei ºi resurselor nr. 555/409/2001, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 29 ianuarie 2002.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
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ANEXÃ*)

LISTA
cuprinzând standardele române din domeniul compatibilitãþii electromagnetice
care adoptã standarde europene armonizate
(prezenta listã adoptã standardele europene armonizate aplicabile Directivei 89/336/EEC
publicate în Jurnalul Oficial al Comunitãþii Europene nr. C-304 din 17 decembrie 2002)

*) Anexa este reprodusã în facsimil.

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

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003

5

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

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003

7

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

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003

9

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

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003

11

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

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003

13

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

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/11.VII.2003
MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI
Nr. 853 din 6 iunie 2003

MINISTERUL APÃRÃRII NAÞIONALE
Nr. M.77 din 18 iunie 2003

ORDIN
pentru aprobarea Programului naþional de dezvoltare a colaborãrii civil-militare
în managementul traficului aerian
Pentru îndeplinirea atribuþiilor ce revin Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, ca autoritate de
stat în domeniul transporturilor,
în scopul implementãrii conceptului operaþional ºi al Strategiei României privind managementul traficului aerian
pentru perioada 2000Ñ2015,
în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), f) ºi o) din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicatã, ale art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 536/2000 pentru aprobarea Conceptului operaþional ºi a Strategiei României
privind managementul traficului aerian pentru perioada 2000Ð2015, ale art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinþarea Autoritãþii Aeronautice Civile Române, ale art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinþarea
Regiei Autonome ”Administraþia Românã a Serviciilor de Trafic AerianÒ Ñ ROMATSA, cu modificãrile ulterioare, ale art. 2
pct. 21 ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 ºi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 389/2001,
ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei ºi ministrul apãrãrii naþionale emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul naþional de dezvoltare a
colaborãrii civil-militare în managementul traficului aerian,
prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice alte dispoziþii contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 3. Ñ Direcþia Generalã de Servicii Transport Aerian
ºi Aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Regia Autonomã ”Autoritatea
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

Aeronauticã Civilã RomânãÒ, Regia Autonomã ”Administraþia
Românã a Serviciilor de Trafic AerianÒ Ñ ROMATSA,
Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Statul Major al Forþelor
Aeriene vor lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, ºi va intra în vigoare dupã 30 de
zile de la data publicãrii.
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu

*) Anexa se pune la dispoziþie celor interesaþi de cãtre Regia Autonomã ”Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ.

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

DECIZIE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Societãþii Comerciale
”Asigurarea Anglo-RomânãÒ Ñ S.A.
În baza hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, adoptatã confom art. 22Ñ24 din Legea
nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor, în ºedinþa din data de 2 iunie 2003, în cadrul
cãreia s-a constatat faptul cã Societatea Comercialã ”Asigurarea Anglo-RomânãÒ Ñ S.A. nu a solicitat, în termenul legal,
aprobarea majorãrii capitalului social, impusã în mod imperativ de prevederile art. 4 din Normele privind limita minimã a
capitalului social vãrsat, respectiv a fondului de rezervã liberã vãrsat al asigurãtorilor, puse în aplicare prin Ordinul
preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2002, modificat ºi completat prin Ordinul preºedintelui Comisiei
de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.106/2003,
având în vedere dispoziþiile art. 16 alin. (1) lit. a) ºi alin. (3), ale art. 4 alin. (1) ºi art. 8 alin. (2) coroborat cu
art. 39 alin. (1) ºi alin. (2) lit. e) din Legea nr. 32/2000, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 76/2003, precum ºi prevederile Ordinului preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2002, modificat ºi completat prin Ordinul
preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.106/2003, potrivit cãrora fiecare asigurãtor trebuie sã menþinã
capitalul social vãrsat sau, dupã caz, fondul de rezervã liberã vãrsat, în limitele minime prevãzute de lege,
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Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor d e c i d e:
Art. 1. Ñ În temeiul prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e)
raportat la art. 39 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se retrage autorizaþia de funcþionare a Societãþii Comerciale ”Asigurarea
Anglo-RomânãÒ Ñ S.A., aprobatã prin Decizia preºedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 26/2001, cu
sediul în municipiul Bucureºti, str. Amiral Bãlescu nr. 18,
sectorul 1, înregistratã la Registrul comerþului sub
nr. J40/18.881/1993, cod fiscal 4400131, cu sediul ales în
municipiul Bucureºti, ªos. BucureºtiÑPloieºti nr. 40,
Aeroport Internaþional Bãneasa, et. 2, sectorul 1, reprezentatã legal de doamna Diana Crainic în calitate de director
general, pentru neîndeplinirea, pânã la data de 15 mai
2003, a obligaþiei de majorare ºi de menþinere a capitalului
social în limitele stabilite de lege, conform prevederilor
art. 4 ºi 5 din Normele privind limita minimã a capitalului
social vãrsat, respectiv a fondului de rezervã liberã vãrsat
al asigurãtorilor, puse în aplicare prin Ordinul preºedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2002, modificat ºi completat prin Ordinul preºedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.106/2003.
Art. 2. Ñ Societãþii Comerciale ”Asigurarea AngloRomânãÒ Ñ S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei
decizii, desfãºurarea activitãþii de asigurare în România,
conform Legii nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, aceasta fiind obligatã sã aducã la cunoºtinþã asiguraþilor sãi, de îndatã, dispoziþiile Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor, rãmânând faþã de aceºtia
direct rãspunzãtoare de îndeplinirea corespunzãtoare a
obligaþiilor asumate prin contractele de asigurare în vigoare,
încheiate anterior retragerii autorizaþiei.
Art. 3. Ñ (1) În vederea protejãrii asiguraþilor, Societatea
Comercialã ”Asigurarea Anglo-RomânãÒ Ñ S.A. este obligatã sã procedeze la efectuarea demersurilor pentru realizarea unui transfer de portofoliu de asigurãri, conform
art. 23 din Legea nr. 32/2000.

(2) În cazul în care, în cel mult 60 de zile de la data
primirii prezentei decizii, nu se realizeazã transferul de portofoliu, Societatea Comercialã ”Asigurarea Anglo-RomânãÒ Ñ
S.A. va proceda la denunþarea contractelor de asigurare
aflate în curs de derulare, cu obligaþia restituirii cãtre asiguraþi a primelor de asigurare încasate integral, proporþional
cu perioada neexpiratã a contractelor respective.
Art. 4. Ñ Societatea Comercialã ”Asigurarea AngloRomânãÒ Ñ S.A. are obligaþia de a prezenta Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor, în termen de cel mult 10 zile
de la data primirii prezentei decizii, situaþia lunarã privind
primele brute încasate în anul curent pânã la data prezentei decizii, în vederea calculãrii ºi stabilirii obligaþiilor datorate cu titlu de contribuþie la constituirea Fondului de
Protejare a Asiguraþilor ºi, respectiv, cu titlu de taxã de
funcþionare.
(2) Organele de control ale Comisiei de Supraveghere a
Asigurãrilor, în baza atribuþiilor ºi competenþelor legale, vor
proceda la verificarea respectãrii obligaþiilor stabilite în sarcina Societãþii Comerciale ”Asigurarea Anglo-RomânãÒ Ñ
S.A., efectuând în acest sens un control de fond, potrivit
prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 5. Ñ Nerespectarea ºi/sau îndeplinirea necorespunzãtoare a dispoziþiilor prezentei decizii atrag, dupã caz,
rãspunderea civilã sau penalã a persoanelor vinovate.
Art. 6. Ñ Împotriva prezentei decizii Societatea
Comercialã ”Asigurarea Anglo-RomânãÒ Ñ S.A. poate formula plângere la Curtea de Apel, conform dispoziþiilor Legii
nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 7. Ñ Prezenta decizie se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 32/2000.

Preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
Nicolae Eugen Criºan
Bucureºti, 24 iunie 2003.
Nr. 3.349.
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

DECIZIE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Societãþii Comerciale
”Compania de Asigurare-Reasigurare PrimaÒ Ñ S.A.
În baza hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, adoptatã conform art. 22Ñ24 din Legea
nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor, în ºedinþa din data de 2 iunie 2003, în cadrul
cãreia s-a constatat faptul cã Societatea Comercialã ”Compania de Asigurare-Reasigurare PrimaÒ Ñ S.A. nu a solicitat, în
termenul legal, aprobarea majorãrii capitalului social, impusã în mod imperativ de prevederile art. 4 din Normele privind
limita minimã a capitalului social vãrsat, respectiv a fondului de rezervã liberã vãrsat al asigurãtorilor, puse în aplicare
prin Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2002, modificat ºi completat prin Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.106/2003,
având în vedere dispoziþiile art. 16 alin. (1) lit. a) ºi alin. (3), ale art. 4 alin. (1) ºi art. 8 alin. (2) coroborat cu
art. 39 alin. (1) ºi alin. (2) lit. e) din Legea nr. 32/2000, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 76/2003, precum ºi prevederile Ordinului preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2002, modificat ºi completat prin Ordinul
preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.106/2003, potrivit cãrora fiecare asigurãtor trebuie sã menþinã
capitalul social vãrsat sau, dupã caz, fondul de rezervã liberã vãrsat, în limitele minime prevãzute de lege,
Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor d e c i d e:
Art. 1. Ñ În temeiul prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e)
raportat la art. 39 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 32/2000 pri-

vind societãþile de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se retrage auto-
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rizaþia de funcþionare a Societãþii Comerciale ”Compania de
Asigurare-Reasigurare PrimaÒ Ñ S.A., aprobatã prin
Decizia preºedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurãrilor nr. 43/2001, cu sediul în municipiul Bucureºti,
str. Cuþitul de Argint nr. 64, sectorul 4, înregistratã la
Registrul comerþului sub nr. J40/3716/1998, cod unic de
înregistrare 10474133, reprezentatã legal de domnul
Neacºu Mihai în calitate de director general, pentru neîndeplinirea, pânã la data de 15 mai 2003, a obligaþiei de
majorare ºi menþinere a capitalului social în limitele stabilite
de lege, conform prevederilor art. 4 ºi 5 din Normele privind limita minimã a capitalului social vãrsat, respectiv a
fondului de rezervã liberã vãrsat al asigurãtorilor puse în
aplicare prin Ordinul preºedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2002, modificat ºi completat prin Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere
a Asigurãrilor nr. 3.106/2003.
Art. 2. Ñ Societãþii Comerciale ”Compania de AsigurareReasigurare PrimaÒ Ñ S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfãºurarea activitãþii de asigurare în
România conform Legii nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aceasta fiind obligatã sã aducã la
cunoºtinþã asiguraþilor sãi, de îndatã, dispoziþiile Comisiei
de Supraveghere a Asigurãrilor, rãmânând faþã de aceºtia
direct rãspunzãtoare de îndeplinirea corespunzãtoare a
obligaþiilor asumate prin contractele de asigurare în vigoare,
încheiate anterior retragerii autorizaþiei.
Art. 3. Ñ (1) În vederea protejãrii asiguraþilor,
Societatea Comercialã ”Compania de Asigurare-Reasigurare
PrimaÒ Ñ S.A. este obligatã sã procedeze la efectuarea
demersurilor pentru realizarea unui transfer de portofoliu de
asigurãri, conform art. 23 din Legea nr. 32/2000.
(2) În cazul în care, în cel mult 60 de zile de la data
primirii prezentei decizii, nu se realizeazã transferul de por-

tofoliu, Societatea Comercialã ”Compania de AsigurareReasigurare PrimaÒ Ñ S.A. va proceda la denunþarea contractelor de asigurare aflate în curs de derulare, cu
obligaþia restituirii cãtre asiguraþi a primelor de asigurare
încasate integral, proporþional cu perioada neexpiratã a
contractelor respective.
Art. 4. Ñ (1) Societatea Comercialã ”Compania de
Asigurare-Reasigurare PrimaÒ Ñ S.A. are obligaþia de a
prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii prezentei decizii, situaþia lunarã privind primele brute încasate în anul
curent pânã la data prezentei decizii, în vederea calculãrii
ºi stabilirii obligaþiilor datorate cu titlu de contribuþie la constituirea Fondului de Protejare a Asiguraþilor ºi, respectiv,
cu titlu de taxã de funcþionare.
(2) Organele de control ale Comisiei de Supraveghere
a Asigurãrilor, în baza atribuþiilor ºi competenþelor legale,
vor proceda la verificarea respectãrii obligaþiilor stabilite în
sarcina Societãþii Comerciale ”Compania de AsigurareReasigurare PrimaÒ Ñ S.A., efectuând în acest sens un
control de fond, potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 5. Ñ Nerespectarea ºi/sau îndeplinirea necorespunzãtoare a dispoziþiilor prezentei decizii atrag, dupã caz,
rãspunderea civilã sau penalã a persoanelor vinovate.
Art. 6. Ñ Împotriva prezentei decizii Societatea
Comercialã ”Compania de Asigurare-Reasigurare PrimaÒ Ñ
S.A. poate formula plângere la Curtea de Apel, conform
dispoziþiilor Legii nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 7. Ñ Prezenta decizie se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
Nicolae Eugen Criºan
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