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D E C I Z I A Nr. 191
din 13 mai 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 alin. (1) ºi (2)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989,
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excepþie ridicatã de Valerica Ienscu, Bogdan Ienscu, Mirela
Oancea ºi Andrei Oancea în Dosarul nr. 2.082/2002 al
Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a III-a civilã.
La apelul nominal este prezent Ioan Cotin Negrescu,
lipsind celelalte pãrþi, faþã de care procedura de citare este
legal îndeplinitã.
Partea prezentã lasã la aprecierea Curþii soluþionarea
excepþiei de neconstituþionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei, ca inadmisibilã, întrucât în motivarea excepþiei
autorii acesteia au solicitat Curþii sã se pronunþe asupra
modului de interpretare ºi aplicare a legii, fapt ce excede
competenþei Curþii Constituþionale.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 septembrie 2002, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.082/2002, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a III-a
civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 Ñ
22 decembrie 1989, excepþie ridicatã de Valerica Ienscu,
Bogdan Ienscu, Mirela Oancea ºi Andrei Oancea.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 15 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 10/2001 sunt contrare prevederilor art. 33 alin. (1)
ºi (2), precum ºi art. 45 din Constituþie, întrucât aceste dispoziþii nu se referã la situaþiile când printre chiriaºi sunt ºi
copii sau tineri.
De asemenea, se mai susþine cã dispoziþiile criticate
sunt neconstituþionale în raport cu art. 33 din Legea fundamentalã, prin aceea cã nu conþin precizãrile necesare care
sã garanteze chiriaºilor condiþii corespunzãtoare de locuit în
cazul schimbului de locuinþe.
Instanþa de judecatã apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit prevederilor 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 exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
De asemenea, în conformitate cu dispoziþiile art. 181 din
Legea nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã
dispoziþiile legale criticate nu contravin prevederilor constituþionale, ci, dimpotrivã, acestea constituie o reflectare a
grijii legiuitorului pentru aplicarea ºi asigurarea unei protecþii
sociale corespunzãtoare. În concluzie, se considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este neîntemeiatã.
Avocatul Poporului aratã cã dispoziþiile legale criticate
nu încalcã prevederile constituþionale. De asemenea, se
considerã cã, prin formularea excepþiei, autorii acesteia au
solicitat Curþii Constituþionale sã se pronunþe asupra modului de interpretare ºi aplicare a legii, fapt care nu poate
face obiectul controlului de constituþionalitate.

Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþii prezente, concluziile
procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã este competentã, potrivit
dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi celor
ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Critica de neconstituþionalitate are ca obiect prevederile
art. 15 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, al cãror conþinut
este urmãtorul:
Ñ Art. 15 alin. (1) ºi (2):
”(1) Contractele de închiriere prevãzute la art. 6 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 se vor încheia
pentru o perioadã de 5 ani. În cazul în care chiriaºului i se pune
la dispoziþie o altã locuinþã corespunzãtoare, acesta este obligat sã elibereze de îndatã locuinþa ocupatã.
(2) Neîncheierea noului contract de închiriere în cazul
prevãzut la art. 9 ºi 10 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999, cauzatã de neînþelegerea asupra cuantumului chiriei cerute de proprietar sau de pretenþia acestuia de
restrângere a suprafeþei locative pentru persoanele prevãzute
la art. 32 alin. (1) din aceeaºi ordonanþã, atrage prelungirea de
drept a contractului de închiriere pânã la încheierea noului contract.Ò
Analizând criticile de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã autorii excepþiei solicitã de fapt extinderea dispoziþiilor legale criticate ºi la alte situaþii neprevãzute în
text, în sensul adãugãrii în cuprinsul acesteia a mãsurilor
care trebuiau luate în cazul în care printre chiriaºi se
gãsesc copii ºi tineri. Or, aºa dupã cum Curtea
Constituþionalã a reþinut în mod constant, acceptarea acestei critici ar echivala cu transformarea instanþei de contencios constituþional într-un legislator pozitiv, lucru care ar
contraveni art. 58 din Constituþie, potrivit cãruia Parlamentul
este unica autoritate legiuitoare a þãrii.
Sub acest aspect jurisprudenþa Curþii Constituþionale
este constantã, statornicind limite ale competenþei acesteia,
cum ar fi: ”Curtea nu poate da o altã formulare textelor de
lege pe care le-ar considera nesatisfãcãtor redactateÒ
(Decizia nr. 1 din 30 iunie 1992, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 28 iulie 1992),
”ea nu îºi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau
de a modifica o normã juridicãÒ, spre a îndeplini rolul de
”legislator pozitivÒ (Decizia nr. 27 din 12 martie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din
26 aprilie 1996) ºi ”nici nu se poate substitui legiuitorului
pentru adãugarea unor noi prevederi celor instituiteÒ
(Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995).
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Soluþiile Curþii se întemeiazã pe dispoziþiile art. 2
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora,
”În exercitarea controlului, Curtea Constituþionalã se pronunþã
numai asupra problemelor de drept, fãrã a putea modifica sau
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completa prevederea legalã supusã controlului. De asemenea,
Curtea Constituþionalã nu se poate pronunþa asupra modului
de interpretare ºi aplicare a legii, ci numai asupra înþelesului
sãu contrar ConstituþieiÒ.

Faþã de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 150 alin. (1) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, excepþie ridicatã de
Valerica Ienscu, Bogdan Ienscu, Mirela Oancea ºi Andrei Oancea în Dosarul nr. 2.082/2002 al Tribunalului Bucureºti Ñ
Secþia a III-a civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 13 mai 2003.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICÃ BULAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului ”Sãli de sportÒ
prin Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A.
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 10 alin. (1) ºi (2) ºi al art. 12 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, al Legii nr. 500/2002 privind
finanþele publice, precum ºi al art. 6 alin. (1)Ñ(3) din Ordonanþa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinþarea Companiei
Naþionale de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A., aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 117/2002, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru derularea Programului ”Sãli de sportÒ prin Compania Naþionalã
de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A., prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri

se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului
”Sãli de sportÒ prin Compania Naþionalã de Investiþii
”C.N.I.Ò Ñ S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 246 din 12 aprilie 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2003.
Nr. 818.
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru derularea Programului ”Sãli de sportÒ prin Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A.
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. Ñ (1) Potrivit legii, Compania Naþionalã de
Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A. desfãºoarã activitãþi de interes
public sau social pe baza programelor de interes public
ori social în domeniul construcþiilor, aprobate de Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
(2) Pentru desfãºurarea obiectului sãu de activitate,
Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A. poate elabora propuneri Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului privind programele de interes public sau social
în domeniul construcþiilor.
(3) Potrivit obiectului sãu de activitate, Compania
Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A. urmãreºte asigurarea
resurselor financiare pentru programele de interes public
sau social în domeniul construcþiilor ºi executã aceste programe, inclusiv Programul ”Sãli de sportÒ, în perioada
2001Ñ2004, aprobate de Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, conform legii.
(4) Derularea investiþiilor în construcþia de sãli de sport
se realizeazã prin Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ
S.A., societate pe acþiuni care funcþioneazã sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
Art. 2. Ñ (1) Construcþiile de sãli de sport care se realizeazã prin Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ
S.A. se amplaseazã pe terenuri proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãþilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Terenurile aparþinând domeniului privat al statului
sau unitãþilor administrativ-teritoriale, destinate construcþiilor
prevãzute la alin. (1), se preiau în folosinþã, potrivit legii,
de Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A., pe
perioada realizãrii investiþiei, pe bazã de protocol încheiat
cu beneficiarii, cu specificaþia expresã cã terenurile sunt
libere de orice sarcini.
(3) Terenurile pe care se amplaseazã sãlile de sport ce
se realizeazã prin Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ
S.A. se viabilizeazã de cãtre beneficiari, conform documentelor urbanistice ºi în corelare cu graficele de execuþie
semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementãrilor în vigoare.
(4) În sensul prezentelor norme metodologice, prin beneficiari se înþelege statul, prin autoritãþile publice, precum ºi
autoritãþile publice locale.
Art. 3. Ñ (1) În vederea cuprinderii obiectivelor de
investiþii prevãzute la art. 2 în programul de realizare a
sãlilor de sport, beneficiarii întocmesc, actualizeazã ºi transmit, pentru anul bugetar pentru care se elaboreazã proiectul de buget, inventarul prevãzut în anexa nr. 1. Listele de
investiþii anexã la bugetul de stat anual se întocmesc pe
baza fiºelor fiecãrui obiectiv de investiþii ºi cuprind numai
obiectivele ale cãror documentaþii tehnico-economice au fost
elaborate ºi aprobate, inclusiv utilitãþile aferente, potrivit prevederilor legale.
(2) Necesitatea ºi oportunitatea realizãrii sãlilor de sport
sunt stabilite prin studii de prefezabilitate promovate ºi
finanþate de beneficiari ºi aprobate de consiliile locale, în
condiþiile legii.

(3) Studiile de fezabilitate sunt promovate de Compania
Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A. ºi aprobate de
Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
(4) Elaborarea studiilor prevãzute la alin. (3) se efectueazã pe baza proiectului-tip elaborat de Compania
Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A. ºi aprobat de
Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
CAPITOLUL II
Promovarea investiþiilor
Art. 4. Ñ (1) Pentru obiectivele de investiþii propuse a fi
finanþate anual, Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ
S.A. preia de la beneficiari, potrivit legii, terenurile aferente
construcþiilor, conform protocolului prevãzut în anexa nr. 2.
Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investiþiei,
dupã aprobarea listei obiectivelor de investiþii privind construcþia de sãli de sport de cãtre Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului ºi obþinerea surselor de
finanþare, în condiþiile legii.
(2) Pentru obiectivele de investiþii referitoare la finalizarea unor structuri începute, propuse a se finanþa prin
Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A., acestea
sunt preluate, pe durata de realizare a investiþiei, o datã cu
preluarea terenurilor aferente, în condiþiile legii (anexa nr. 3).
(3) Beneficiarii investiþiilor rãspund de punerea la dispoziþia Companiei Naþionale de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A. a
devizului general actualizat, cu menþionarea tuturor
decontãrilor efectuate pânã la data predãrii-preluãrii de
cãtre aceasta.
(4) Valoarea decontãrilor efectuate este reactualizatã la
nivelul lunii precedente predãrii-primirii prin protocol pentru
execuþie, prin grija ºi sub responsabilitatea beneficiarului de
investiþie.
(5) Valorile lucrãrilor rãmase de executat, stabilite pe
baza proiectelor tehnice, a detaliilor de execuþie ºi a caietelor de sarcini, sunt incluse în devizul general pentru deschiderea finanþãrii ºi decontarea lucrãrilor de
construcþii-montaj, care cuprinde atât valoarea lucrãrilor
decontate iniþial, reactualizatã în preþurile de la data la care
s-a stabilit valoarea lucrãrilor rãmase de executat, cât ºi
valoarea necesarã pentru punerea în funcþiune, inclusiv
racorduri la utilitãþi.
Art. 5. Ñ În baza datelor transmise de beneficiari,
Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A. întocmeºte
lista-sintezã a sãlilor de sport propuse a fi finanþate, conform anexei nr. 4, ºi o transmite spre aprobare Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului. Lista-sintezã astfel aprobatã este documentul care va sta la baza întocmirii
listei obiectivelor de investiþii privind construcþia de sãli de
sport ºi a fundamentãrii alocaþiilor bugetare necesare în
vederea finanþãrii acestora, conform prevederilor legale în
vigoare.
Art. 6. Ñ (1) Obiectivele de investiþii prevãzute la art. 5
sunt preluate ºi cuprinse în lista de investiþii a Companiei
Naþionale de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A. dupã avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
(2) Prin ordin al ministrului transporturilor, construcþiilor
ºi turismului se aprobã indicatorii tehnico-economici, în
condiþiile legii.
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CAPITOLUL III
Derularea finanþãrii ºi realizãrii investiþiilor
Art. 7. Ñ (1) Pentru asigurarea optimã a finanþãrii, în
lista-sintezã se cuprind, în ordinea prioritãþii, obiectivele de
investiþii, pe surse de finanþare, listã pe care Direcþia generalã investiþii ºi concesiuni din cadrul Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului o supune spre
aprobare ministrului transporturilor, construcþiilor ºi turismului.
(2) Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A.
comunicã beneficiarilor lista obiectivelor de investiþii care
urmeazã a fi finanþate în anul în curs ºi solicitã transmiterea terenurilor de construcþie aferente ºi a structurilor începute, acolo unde este cazul, conform protocoalelor
încheiate în condiþiile art. 4.
Art. 8. Ñ Prin grija Companiei Naþionale de Investiþii
”C.N.I.Ò Ñ S.A. se declanºeazã procedurile de atribuire a
contractului de lucrãri, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Art. 9. Ñ Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ
S.A. deschide la Trezoreria municipiului Bucureºti un cont
special, pe care îl comunicã Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului Ñ Direcþia generalã economicã
ºi buget, în vederea virãrii alocaþiilor de la bugetul de stat
pentru finanþarea construcþiei de sãli de sport.
Art. 10. Ñ (1) Dupã încheierea contractului pentru executarea lucrãrilor de construcþii, în funcþie de sursele de
finanþare, Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A.
transmite direcþiilor de specialitate ale Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului eºalonarea valo-

ricã a execuþiei, în vederea finanþãrii. Decontarea cheltuielilor necesare realizãrii obiectivelor de investiþii cuprinse în
devizul general se asigurã pe surse de finanþare.
(2) Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.ÒÑS.A. asigurã urmãrirea ºi supravegherea tehnicã a lucrãrilor,
recepþia la terminarea lucrãrilor de construcþii-montaj conform graficului anexã la contract ºi punerea în funcþiune a
obiectivelor de investiþii, participã împreunã cu reprezentanþii beneficiarilor la recepþia finalã la expirarea perioadei
de garanþie.
(3) Supravegherea tehnico-economicã a lucrãrilor de
construcþii se realizeazã de Compania Naþionalã de
Investiþii ”C.N.I.ÒÑS.A. prin personal atestat.
(4) Decontarea lucrãrilor se face pe stadii fizice de
execuþie.
Art. 11. Ñ Finanþarea construcþiei de sãli de sport se
efectueazã conform prevederilor legale.
Art. 12. Ñ (1) Dupã efectuarea recepþiei la terminarea
lucrãrilor Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.ÒÑS.A. va
preda beneficiarului, prin protocol, terenul ºi obiectivul de
investiþii realizat, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(2) Protocolul, prevãzut în anexa nr. 5, cuprinde în mod
explicit ºi imperativ obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit
a obiectivelor de investiþii cãtre beneficiar.
Art. 13. Ñ Anexele nr. 1Ñ5 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Beneficiar ......................................
INVENTARUL

sãlilor de sport propuse a fi finanþate în cadrul Programului ”Sãli de sportÒ
prin Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.ÒÑS.A.

Amplasament
Denumirea
localitãþii, instituþiei
de învãþãmânt,
amplasamentul

Suprafaþa
(ha)

1

2

Contribuþie de la beneficiari

Planul urbanistic
PUG

PUZ

PUD

3

4

5

Stadiul viabilizãrii

6

Viabilizare
(milioane lei)

Sistematizare
verticalã
(milioane lei)

Refacerea
condiþiilor de mediu
(milioane lei)

7

8

9

Localitate
Obiectiv
Obiectiv
Total
localitate:
TOTAL
GENERAL:

Conducãtorul unitãþii,
...........................................................
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Beneficiar
.........................................................
.........................................................
Nr. ......./ .........

Compania Naþionalã de Investiþii
”C.N.I.ÒÑS.A.
Nr. ......./ .......
PROTOCOL

încheiat astãzi ...........................
1. Beneficiarul ..................................................................., cu sediul în ......................................................, reprezentat
prin ..............................................., în calitate de predãtor, ºi Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.ÒÑS.A., cu sediul în
municipiul Bucureºti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor,
în baza Hotãrârii .......................................... nr. ...../.................., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ........
amplasamente, în suprafaþã totalã de ......... m2, identificate potrivit Cãrþii funciare nr. ..............., nr. topo ........., dupã
cum urmeazã:
Nr.
crt.

Amplasamentul

Suprafaþa
(m2)

Categoria de folosinþã

T O T A L:

2. Terenul ce se predã Companiei Naþionale de Investiþii ”C.N.I.ÒÑS.A. este destinat construirii de sãli de sport ºi
se dã în folosinþã gratuitã pe durata realizãrii construcþiilor.
3. (Beneficiarul) ................................................................................................ se obligã sã asigure suprafeþele de
teren necesare pentru depozitare ºi pentru organizarea ºantierului, precum ºi racordurile pentru utilitãþi (apã, gaz, energie,
canalizare etc.), aferente construcþiei, pânã la limita amplasamentului ºantierului, conform graficului de execuþie anexã la
contractul de execuþie a lucrãrilor.
4. Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul public sau privat al statului/unitãþii administrativ-teritoriale,
fiind administrat de ................................................., ºi este liber de orice sarcini.
Prezentul protocol a fost încheiat în douã exemplare de valoare juridicã egalã, câte un exemplar pentru fiecare
parte.
Am predat
Beneficiar,
......................................
Conducãtorul unitãþii,
......................................

Am primit
Compania Naþionalã
de Investiþii ”C.N.I.ÒÑS.A.
Director general,
......................................................
Director tehnic,
......................................................
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

FIªA DE EVALUARE A OBIECTIVULUI

din ................................. str. ....................................... nr. ........
Beneficiar ............................
CF nr. ..................................
Nr. topo ...............................
A. Schiþa bunului imobil
B. Descrierea studiului fizic/valoric al lucrãrilor de executat
Nr.
crt.

Valoarea lucrãrilor
executate
neactualizatã actualizatã

Valoarea restului de Lucrãri de expertizã, Data întreruperii
Autorizaþia
lucrãrilor
executat, actualizatã consolidãri (valoric)
de construcþie

Întocmit (proiectant) .............................................

Suprafaþa
construcþiei
(m2)

Data ....................................

Observaþii
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A.

Se aprobã
Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului
Propunem spre aprobare
Secretar de stat

LISTA-SINTEZÃ

a sãlilor de sport propuse a fi finanþate în anul .................
Nr.
crt.

Judeþul

Localitatea

Amplasamentul

Structurile existente

Vizat
Direcþia generalã economicã

Direcþia generalã investiþii ºi concesiuni

Director general
al Companiei Naþionale de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A.
.....................................................................

Director tehnic
al Companiei Naþionale de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A.
..............................................................................

Director economic
al Companiei Naþionale de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A.
.........................................................................................
ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Compania Naþionalã de Investiþii
”C.N.I.Ò Ñ S.A.
Nr. ................/............................

Beneficiarul ...................................
Nr. ......../...............................
PROTOCOL

încheiat astãzi ....................................................
1. Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A., cu sediul în ............................................................, reprezentatã
prin ......................................................., în calitate de predãtor,
ºi
2. Beneficiar ......................................................................, reprezentat prin .............................., în calitate de primitor,
în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinþarea Companiei Naþionale de
Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A., aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 117/2002, cu modificãrile ulterioare, ºi ale Normelor metodologice pentru derularea Programului ”Sãli de sportÒ prin Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A., aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 818/2003, am procedat la predarea-primirea imobilului situat în ....................................................,
compus din salã de sport în cadrul (se menþioneazã unitatea de învãþãmânt) ...................................................., ºi a terenului în suprafaþã de ................. m2, aferent construcþiei.
Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A. transmite în mod gratuit imobilul ºi terenul aferent construcþiei
sãlii de sport (se menþioneazã beneficiarul) .............................................................................................................................. .
Noul beneficiar nu poate schimba destinaþia investiþiei ºi anume ”salã de sportÒ.
Beneficiarul ............................................................ se angajeazã sã întreþinã clãdirea ”salã de sportÒ pe perioada de
funcþionare.
Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a procesului-verbal de recepþie la terminarea lucrãrilor nr. .... din .............
ºi anuleazã orice documente încheiate anterior între pãrþi.
O datã cu predarea-primirea efectuatã pentru imobilul sus-menþionat, s-a predat beneficiarului ................................
ºi cartea tehnicã a construcþiei.
Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaþia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu
valoare juridicã egalã, câte douã exemplare pentru fiecare parte.
Am predat

Am primit

Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.Ò Ñ S.A.

Beneficiar,
.........................................................

Director general,
.....................................................
Director economic,
.....................................................
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de Credit ”ScânteiaÒ Urziceni
Având în vedere constatãrile înscrise în Procesul-verbal înregistrat la sediul Cooperativei de Credit ”ScânteiaÒ
Urziceni sub nr. 104 din 7 aprilie 2003, întocmit de inspectorii Bãncii Naþionale a României în urma acþiunii de supraveghere prin inspecþie desfãºuratã la Cooperativa de Credit ”ScânteiaÒ Urziceni în perioada 3Ñ7 aprilie 2003, din care
rezultã nerespectarea dispoziþiilor art. 189 alin. 1 lit. a) ºi f) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind
organizaþiile cooperatiste de credit, modificatã ºi aprobatã prin Legea nr. 200/2002, în sensul cã au fost încãlcate prevederi ale ordonanþei de urgenþã menþionate mai sus ºi au fost administrate necorespunzãtor fondurile încredinþate, periclitând astfel credibilitatea ºi viabilitatea cooperativei,
în temeiul prevederilor art. 89 lit. c) coroborat cu art. 189 alin. 2 lit. e) 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

h o t ã r ã º t e:

Art. 1. Ñ Se retrage Autorizaþia de funcþionare Seria B
nr. 0305 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de Credit ”ScânteiaÒ Urziceni, cu sediul în Urziceni, calea
Bucureºti nr. 77, bl. 311, ap. 4, judeþul Ialomiþa, cod unic
de înregistrare 2393909, numãr de ordine în registrul
comerþului J21/929/1992.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de Credit ”ScânteiaÒ Urziceni ºi CREDITCOOP Casa

Centralã ºi va intra în vigoare la data publicãrii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre poate fi contestatã la
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
în termen de 15 zile de la data comunicãrii, în conformitate
cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 14 iulie 2003.
Nr. 13.
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

ORDIN
privind sancþionarea Societãþii Comerciale ”Alliance 2000Ò Ñ S.R.L.
Având în vedere încãlcarea prevederilor pct. 13, 36 ºi 43 din Normele privind efectuarea operaþiunilor de schimb
valutar cu numerar ºi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României Ñ N.R.V.2, anexã la
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaþiunilor valutare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare,
în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 50/1998,
viceguvernatorul Bãncii Naþionale a României emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se sancþioneazã Societatea Comercialã
”Alliance 2000Ò Ñ S.R.L. cu sediul în municipiul Bucureºti,
str. Delineºti nr. 60, bl. M 11, sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul 6,
înregistratã la Oficiul registrului comerþului sub
nr. J40/4.281/1999, cu retragerea autorizaþiei.
Art. 2. Ñ Societatea Comercialã ”Alliance 2000Ò Ñ
S.R.L. are drept de contestaþie, în termen de 15 zile de la

data comunicãrii sancþiunii, la Consiliul de administraþie al
Bãncii Naþionale a României, în conformitate cu prevederile
art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul
Bãncii Naþionale a României, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

VICEGUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA
Bucureºti, 16 iulie 2003.
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