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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare
a Legii spitalelor nr. 270/2003
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 1 pct. III.7 din Legea
nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Articol unic. Ñ Termenul de intrare în vigoare a Legii spitalelor
nr. 270/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438
din 20 iunie 2003, se prorogã pânã la data de 1 ianuarie 2004.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Mircea Beuran
Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 57.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Memorandumului de înþelegere dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale
din România ºi Organizaþia NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare (NAMSO)
privind cooperarea în domeniul sprijinului logistic, semnat la Bucureºti la 1 aprilie 2003
ºi la Capellen la 23 aprilie 2003
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Memorandumul de înþelegere dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi
Organizaþia NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare

(NAMSO) privind cooperarea în domeniul sprijinului logistic, semnat la Bucureºti la 1 aprilie 2003 ºi la Capellen
la 23 aprilie 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
George Maior,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

Bucureºti, 14 august 2003.
Nr. 940.
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MEMORANDUM DE ÎNÞELEGERE
între Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi Organizaþia NATO de Întreþinere
ºi Aprovizionare (NAMSO) privind cooperarea în domeniul sprijinului logistic*)
PREAMBUL

¥ Acceptând invitaþia de participare la Parteneriatul pentru pace (PfP), semnând documentul-cadru al
Parteneriatului pentru pace ºi subscriind la acesta la 26 ianuarie 1994, România este un stat membru al Parteneriatului
pentru pace.
¥ Ministerul Apãrãrii Naþionale din România s-a declarat interesat de serviciile puse la dispoziþie de Organizaþia
NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare în cadrul programelor ºi parteneriatelor pentru un sistem de arme.
¥ Ministerul Apãrãrii Naþionale din România a purtat negocieri cu Organizaþia NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare
în vederea stabilirii cooperãrii în anumite domenii ale sprijinului logistic.
¥ Comitetul Directorilor Organizaþiei NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare a consimþit sã furnizeze Ministerului
Apãrãrii Naþionale din România servicii de sprijin logistic (menþionate în prezentul memorandum de înþelegere).
¥ Comitetul Directorilor Organizaþiei NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare a þinut cont, în special, în cadrul
cooperãrii cu acest stat membru al Parteneriatului NATO pentru pace (PfP), de interesul statelor membre NATO de a
reduce costurile programelor Agenþiei NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare, care sunt comune statelor membre, acesta
fiind unul dintre obiectivele enunþate în Carta Organizaþiei NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare.
¥ Consiliul Nord-atlantic a subscris la recomandãrile Comitetului Directorilor Organizaþiei NATO de Întreþinere ºi
Aprovizionare privind încheierea unui acord în domeniul sprijinului logistic cu Ministerul Apãrãrii Naþionale din România,
fiind înþeles cã semnarea acestei înþelegeri nu va conferi în nici un caz României statutul de membru al Organizaþiei
Tratatului Atlanticului de Nord ºi nici dreptul de a pretinde un asemenea statut.
¥ Comitetul Directorilor Organizaþiei NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare a autorizat directorul general sã semneze prezentul memorandum de înþelegere.
¥ Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi Organizaþia NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare, denumite în continuare pãrþi, au convenit asupra furnizãrii de sprijin logistic conform prevederilor enunþate mai jos.
DEFINIÞII/ABREVIERI
În textul prezentului memorandum de înþelegere, ca ºi în cel al acordurilor subsecvente:
Ñ prin NATO se înþelege Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord;
Ñ prin NAMSO se înþelege Organizaþia NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare;
Ñ prin NAMSA se înþelege Agenþia NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare;
Ñ prin PfP se înþelege Parteneriatul pentru pace, instituit la Summitul NATO þinut la Bruxelles la 10Ñ11 ianuarie 1994;
Ñ prin informaþii tehnice se înþelege informaþiile înregistrate sau imprimate, de naturã ºtiinþificã ori tehnicã, oricare
ar fi forma lor, caracteristicile documentului sau suportul de prezentare. Aceste informaþii pot include, dar nu sunt limitate
la: date experimentale sau rezultate de testare, specificaþii, modele ºi procedee de concepþie, invenþii ºi inovaþii brevetabile ori nebrevetabile, descrieri tehnice ºi alte lucrãri de naturã tehnicã, topografia circuitelor semiconductorilor sau lucrãri
de mascare, dosare tehnice ºi dosare de fabricaþie, secrete de producþie ºi comerciale, precum ºi informaþii legate de
tehnicile industriale. Acestea pot sã se prezinte sub formã de documente, ilustraþii, desene ºi alte reprezentãri grafice,
înregistrãri pe disc sau peliculã (cu citire opticã, magneticã ori laser), programe de calculator incluzând programare ºi
bazã de date, tipãrirea datelor conþinute în memoria calculatorului sau sub orice altã formã;
Ñ prin WSP se înþelege un parteneriat pentru un sistem de arme.
ARTICOLUL 1
Scop

Prezentul memorandum de înþelegere stabileºte cadrul
formal pentru furnizarea de servicii logistice în domenii bine
definite, incluzând, dar nelimitându-se la: aprovizionare,
întreþinere, achiziþionare de bunuri ºi servicii, transport, controlul configuraþiei ºi asistenþã tehnicã.
ARTICOLUL 2
implementare

2.1. Implementarea prezentului memorandum de înþelegere va necesita încheierea de acorduri scrise specifice,
cum ar fi: acorduri de vânzãri, acorduri de prestãri de servicii, acorduri de WSP sau altele.
2.2. Este înþeles cã acordurile menþionate la paragraful
2.1 ºi calitatea de membru al unui WSP pot necesita aprobarea prealabilã a Ministerului Apãrãrii Naþionale din
România ºi vor necesita aprobarea Comitetului Directorilor

NAMSO, precum ºi a þãrii de origine a sistemului de arme
sau a echipamentelor vizate.
ARTICOLUL 3
Dispoziþii financiare

3.1. Nici o obligaþie financiarã nu va fi suportatã sau
atribuitã pãrþilor în cadrul prezentului memorandum de
înþelegere, cu excepþia unei înþelegeri contrare convenite
ulterior, în virtutea unui acord subsecvent, precum cele
menþionate la art. 2 paragraful 2.1 ºi referindu-se la o
misiune ºi la un domeniu precis.
3.2. Cu toate acestea, se înþelege cã Ministerul Apãrãrii
Naþionale din România, în calitate de client, va suporta
costurile serviciilor solicitate NAMSO ºi acordate de
aceasta, dupã ce pãrþile semneazã un acord, incluzând
costurile care survin în eventualitatea încetãrii valabilitãþii,
menþionatã la art. 13.

*) Traducere.
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ARTICOLUL 4
Responabilitãþi, garanþie ºi asigurãri

4.1. Fiecare parte, cãreia îi vor fi furnizate materiale ºi
servicii conform prevederilor prezentului memorandum de
înþelegere, va renunþa la orice pretenþie în caz de rãniri
(inclusiv rãniri cauzatoare de moarte), pierderi ºi daune,
când aceste rãniri, pierderi sau daune vor rezulta din utilizarea ori exploatarea normalã a materialelor ºi serviciilor
sus-menþionate.
4.2. Pãrþile îºi vor acorda protecþie reciprocã împotriva
oricãrei pretenþii sau acþiuni de orice naturã înaintate de
orice terþ împotriva uneia dintre cele douã pãrþi ºi în final
vor despãgubi organizaþia furnizoare împotriva pretenþiilor
de aceeaºi naturã ridicate de terþi.
4.3. Renunþarea ºi despãgubirea menþionate la paragrafele 4.1 ºi 4.2 nu se vor aplica în caz de conduitã greºitã
intenþionatã sau de neglijenþã gravã, nici în cazurile specific
menþionate într-un acord încheiat între cele douã pãrþi.
4.4. Fiecare acord dintre cele menþionate la art. 2 paragraful 2.1 va preciza garanþia acoperind materialele sau
serviciile la care se referã, pentru fiecare domeniu de activitate ºi misiune vizate.
4.5. Livrãrile organizate de cãtre NAMSO, conform unor
asemenea acorduri, în mod normal nu vor fi asigurate, în
afara unei cereri exprese a Ministerului Apãrãrii Naþionale
din România. Costurile eventualelor asigurãri cerute de
Ministerul Apãrãrii Naþionale din România vor fi rambursate
cãtre NAMSO fãrã întârziere.
ARTICOLUL 5
Gestiune

5.1. Structurile responsabile cu gestionarea prezentului
memorandum de înþelegere sunt menþionate în anexa A.
5.2. Pentru acordurile subsecvente menþionate la art. 2
paragraful 2.1, pãrþile pot desemna puncte de contact specifice.
ARTICOLUL 6
Cerinþe de securitate

6.1. Pãrþile vor elabora ºi vor pune în practicã un
program coordonat în domeniul securitãþii industriale, bazat
pe politica de securitate a NATO [C-M(2002)49 ºi
C-M(2002)50] ºi pe directivele sale complementare.
6.2. Pãrþile se vor informa reciproc despre clasificarea
de securitate impusã de partea de origine pentru orice
informaþii sau date ce vor fi furnizate celeilalte pãrþi în
baza unui acord menþionat la art. 2 paragraful 2.1.
6.3. Orice schimb de informaþii clasificate, incluzând
contracte care implicã astfel de informaþii, va trebui sã respecte prevederile stabilite în Acordul de securitate încheiat
la 8 iulie 1994 între Guvernul României ºi NATO ºi
cerinþele de securitate stabilite în politica de securitate a
NATO [C-M(2002)49 ºi C-M(2002)50] ºi în directivele sale
complementare.
ARTICOLUL 7
Schimbul de informaþii tehnice, obiect al drepturilor
de proprietate

7.1. Dispoziþiile de mai jos se aplicã datelor ºi
informaþiilor care urmeazã sã fie cedate, autorizate pentru
publicare sau schimbate într-un alt mod, în cadrul unui
acord dintre cele menþionate la art. 2 paragraful 2.1, ºi
care sunt în mod clar identificate de cãtre o parte sau de
cealaltã parte, prin intermediul unei ºtampile, al unei

legende ori al unei alte indicaþii scrise, ca fiind protejate
prin drepturile de proprietate.
7.2. Se înþelege cã fiecare parte se angajeazã:
7.2.1. sã utilizeze informaþiile proprietate a celeilalte pãrþi
doar pentru scopurile acordurilor menþionate la art. 2 paragraful 2.1;
7.2.2. sã pãstreze confidenþialitatea totalã a informaþiilor
care sunt proprietatea celeilalte pãrþi ºi sã nu le divulge,
sã nu le cedeze sau sã le punã la dispoziþia unui terþ;
7.2.3. sã trateze informaþiile proprietate a celeilalte pãrþi
ca informaþii clasificate, sã le protejeze, sã le acorde grijã
ºi sã exercite aceleaºi controale pe care partea beneficiarã
le practicã în mod obiºnuit pentru protecþia propriilor
informaþii care fac obiectul drepturilor de proprietate, pentru
a evita ca ele sã fie divulgate, publicate, difuzate sau
cedate prin neglijenþã, ºi sã ia toate mãsurile necesare
pentru ca numai angajaþii pãrþii beneficiare care au nevoie
sã le cunoascã sã aibã acces la informaþiile proprietate a
celeilalte pãrþi.
7.3. Informaþiile nu vor fi considerate ca fãcând obiectul
drepturilor de proprietate ºi nu vor genera nici o obligaþie
pentru partea beneficiarã în urmãtoarele cazuri:
7.3.1. sunt sau devin publice fãrã reaua-voinþã sau actul
ilicit al pãrþii beneficiare;
7.3.2. au fost furnizate într-un mod legitim de cãtre un
terþ, fãrã restricþii similare ºi fãrã încãlcarea prevederilor
prezentului memorandum de înþelegere;
7.3.3. partea care le cedeazã autorizeazã în scris publicarea sau utilizarea lor.
7.4. Cu excepþia înþelegerii exprese încheiate între pãrþi,
nici un element conþinut în acordurile menþionate la art. 2
paragraful 2.1 nu va fi considerat ca acordare a vreunui
drept sau licenþã privind brevetele, invenþiile ori datele
aparþinând uneia sau alteia dintre pãrþi, indiferent de
moment.
ARTICOLUL 8
Proceduri privind vizitele

8.1. Reprezentanþii pãrþilor vor avea acces, la cerere, în
instituþiile publice sau private în care sunt efectuate lucrãri,
inclusiv testele ºi probele de funcþionare, în baza unui
acord încheiat conform prezentului memorandum de înþelegere, sub rezerva ca aceºti reprezentanþi sã aibã ”nevoie
sã le cunoascãÒ.
8.2. Organizarea vizitelor va respecta reglementãrile de
securitate enunþate în documentul C-M(2002)49, anexa G,
sub denumirea ”Procedura aplicabilã vizitelor internaþionaleÒ.
De asemenea, orice vizitator va trebui sã respecte
eventualele reguli de securitate suplimentare impuse de
partea gazdã. Secretele comerciale ºi alte informaþii tehnice
comunicate vizitatorilor vor fi tratate ca ºi cum ar fi fost
furnizate pãrþii care a trimis vizitatorii.
ARTICOLUL 9
Limba

Se va aplica politica normalã a NATO constând în
elaborarea tuturor documentelor oficiale în limbile englezã
ºi francezã.
ARTICOLUL 10
Soluþionarea litigiilor

Orice divergenþã apãrutã între pãrþi, referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înþelegere, va fi soluþionatã prin negocieri, fãrã a se recurge la
o jurisdicþie exterioarã sau la un terþ.
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ARTICOLUL 11
Valabilitatea ºi data intrãrii în vigoare

Prezentul memorandum de înþelegere este încheiat pentru o perioadã nedeterminatã ºi va intra în vigoare la data
primirii ultimei notificãri referitoare la îndeplinirea procedurilor legale interne de cãtre fiecare dintre pãrþi, necesare
pentru intrarea în vigoare a prezentului document.
ARTICOLUL 12
Amendamente

Prevederile prezentului memorandum de înþelegere vor
putea fi amendate prin acordul scris al pãrþilor.
Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu
prevederile art. 11.
ARTICOLUL 13
Denunþare

13.1. Dacã una dintre pãrþi doreºte sã denunþe prezentul memorandum de înþelegere sau unul dintre acordurile
subsecvente menþionate la art. 2 paragraful 2.1, va notifica
celeilalte pãrþi în scris, cu 6 luni înainte, despre intenþia sa
în acest sens.
13.2. În cazul denunþãrii de cãtre una dintre pãrþi a prezentului memorandum de înþelegere sau a unuia dintre
Pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale din România,
Ioan Mircea Paºcu,
ministrul apãrãrii naþionale

5

acordurile subsecvente menþionate la art. 2 paragraful 2.1,
pãrþile se vor consulta în timp util, în vederea stabilirii unui
termen limitã ºi a celor mai convenabile înþelegeri de retragere.
13.3. Dacã este necesar, conform procedurii de
denunþare a prezentului memorandum de înþelegere, pãrþile
vor negocia, pentru fiecare dintre acordurile menþionate la
art. 2 paragraful 2.1, data încetãrii valabilitãþii ºi procedura
reglementãrii problemelor financiare referitoare la lucrãrile ºi
serviciile aflate în curs de derulare ºi care sunt afectate
de denunþare. Partea care denunþã îºi va îndeplini integral
angajamentele pânã la data efectivã a denunþãrii.
13.4. Dacã pãrþile decid de comun acord sã punã capãt
valabilitãþii prezentului memorandum de înþelegere, vor
suporta solidar costul unei eventuale încetãri a valabilitãþii.
13.5. Drepturile ºi obligaþiile pãrþilor privind comunicarea
ºi utilizarea informaþiilor tehnice, securitatea, vânzãrile ºi
cesiunile cãtre terþi, reglementarea litigiilor, pretenþiile ºi responsabilitãþile, precum ºi denunþarea ºi încetarea valabilitãþii
vor continua sã se aplice chiar în cazul denunþãrii de cãtre
una dintre pãrþi a prezentului memorandum de înþelegere,
în cazul încetãrii valabilitãþii acestuia sau a oricãrui acord
subsecvent menþionat la art. 2 paragraful 2.1.
Semnat la Bucureºti la 1 aprilie 2003 ºi la Capellen la
23 aprilie 2003, în douã exemplare originale, în limbile
englezã ºi francezã, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru Organizaþia NATO de Întreþinere ºi Aprovizionare,
Peter D. Markey,
director general
ANEXA A

Punctele de contact pentru toate problemele referitoare la prevederile
prezentului memorandum de înþelegere sunt urmãtoarele:
Pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale din România:
Statul Major General/Direcþia Logisticã
Str. Izvor nr. 3Ñ5, O.P. 5
Cod 70642, Bucureºti, România
Telefon/Fax: 00-4-021-41074223
Pentru NAMSO:
Consilier juridic
L-8302 Capellen, Luxembourg
Telefon: 00-352-3063 65554
Fax: 00-352-30 87 21
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri de utilizare a Fondului elveþian de contrapartidã constituit
în temeiul Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Confederaþiei Elveþiene
privind acordarea asistenþei financiare, semnat la Bucureºti la data de 26 noiembrie 1992,
modificat prin Acordul dintre Guvernul României ºi Guvernul Confederaþiei Elveþiene,
semnat la Bucureºti la 14 decembrie 2001
În temeiul art. 107 din Constituþie,
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 211/2003,
având în vedere prevederile art. 5 ºi 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea
ºi utilizarea Fondului de contrapartidã, precum ºi prevederile art. 3 paragrafele 2 ºi 3 din Acordul dintre Guvernul
României ºi Guvernul Confederaþiei Elveþiene privind acordarea asistenþei financiare, semnat la Bucureºti la 26 noiembrie 1992,
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aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 532/1996, astfel cum a fost modificat prin acordul ratificat prin Legea
nr. 369/2002, precum ºi Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elveþian pentru aprobarea proiectelor finanþate din Fondul
de contrapartidã, semnatã la Bucureºti la data de 13 iunie 2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã alocarea sumei de
58.319.305.400 lei din Fondul de contrapartidã constituit din
contravaloarea în monedã naþionalã a ajutoarelor acordate
Guvernului României de Guvernul Confederaþiei Elveþiene,
pentru finanþarea proiectului ”Program-pilot privind reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, cu destinaþia de locuinþe sociale, aflate în proprietatea unitãþilor
administrativ-teritorialeÒ, prevãzut în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
alocã din venituri proprii încasate potrivit art. 40 din Legea
nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare, suma de 20.400.000.000 lei pentru cofinanþarea
proiectului prevãzut la alin. (1).

Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice, în calitate de
administrator al Fondului de contrapartidã, transferã
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, în
calitate de beneficiar al proiectului, suma stabilitã conform
art. 1 alin. (1), pe baza unei convenþii de finanþare privind
transferul, utilizarea ºi controlul sumelor alocate.
Art. 3. Ñ Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului realizeazã, prin Compania Naþionalã de Investiþii
”C.N.I.Ò Ñ S.A., lucrãrile de reabilitare termicã la clãdirile de
locuit multietajate nominalizate în proiectul prevãzut la
art. 1 alin. (1).
Art. 4. Ñ Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului prezintã Ministerului Finanþelor Publice raportãri
semestriale privind stadiul realizãrii proiectului prevãzut la
art. 1 alin. (1).

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 964.
ANEXÃ
PROGRAMÐPILOT

privind reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, cu destinaþia de locuinþe sociale,
aflate în proprietatea unitãþilor administrativ-teritoriale
Judeþul

Bacãu
Botoºani
Brãila
Covasna
Gorj
Iaºi
Mureº
Suceava
Teleorman
Vaslui
Maramureº
Olt

Localitatea,
adresa

Buhuºi
Str. 9 Mai nr. 2
Botoºani
Calea Naþionalã nr. 4
Brãila
Str. Odessa nr. 14
Sfântu Gheorghe
Str. R. Cioflec nr. 7
Târgu Jiu
Str. Ciocârlãului bl. 4
Iaºi
Str. Tabacului nr. 7
Târgu Mureº
Str. Sârguinþei nr. 18
Câmpulung Moldovenesc
Calea Bucovinei nr. 64
Zimnicea
Str. Împãratul Traian
Bârlad
Str. V.I. Popa nr. 8
Baia Mare
Str. Uranus nr. 2
Slatina
Aleea Castanilor nr. 5

Anul
construirii

Regim
de înãlþime

Numãrul de
unitãþi de locuit

Zona
climaticã

1953

P + 3

60

III

1977

P + 3

96

III

1980

P + 4

83

II

1972

P + 8

128

IV

1975

P + 4

55

II

1976

P + 4

49

III

1982

P + 4

60

III

1980

P + 4

25

IV

1977

P + 4

20

II

1982

P + 4

84

III

1974

P + 4

208

III

1970

P + 4

144

II
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare financiare
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 5 alin. (1) lit. e) ºi alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 366/2001, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare
financiare în sumã totalã de 1.640 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu aceastã destinaþie în bugetul
Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei pe anul
2003, familiilor ºi persoanelor singure din judeþele: Bacãu,

Bihor, Brãila, Buzãu, Caraº-Severin, Dâmboviþa, Harghita,
Hunedoara, Iaºi, Ialomiþa, Prahova, Sibiu, Suceava, Vaslui,
Vâlcea, Vrancea, Teleorman, Ilfov ºi municipiul Bucureºti,
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 974.
ANEXÃ*)

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi
regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al art. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 112/2000
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcþiune, casare ºi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc
domeniul public al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unor imobile, aflate în
administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor, situate

în comuna Tãrtãºeºti, judeþul Dâmboviþa, identificate potrivit
anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
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domeniul public al statului în domeniul privat al statului.
Art. 2. Ñ Trecerea în domeniul privat al statului se face
în vederea scoaterii din funcþiune ºi demolãrii imobilelor
menþionate la art. 1.

Art. 3. Ñ Dupã scoaterea din funcþiune ºi demolarea
imobilelor prevãzute la art. 1 Ministerul Administraþiei ºi
Internelor îºi va actualiza în mod corespunzãtor datele din
evidenþa cantitativ-valoricã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 975.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a construcþiilor care trec din domeniul public în domeniul privat al statului
ºi în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
Adresa imobilului

Comuna Tãrtãºeºti,
DN 7 nr. 628,
judeþul Dâmboviþa

Persoana juridicã care
administreazã imobilul

Ministerul Administraþiei
ºi Internelor

Caracteristicile bunurilor care trec
în domeniul privat al statului

1 clãdire parter
Suprafaþa construitã = 145,08 m2
1 clãdire parter
Suprafaþa construitã = 5,00 m2
Valoarea de înregistrare a imobilului = 87.000 lei

Numãrul de inventar
atribuit de M.F.P.

144.727

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Societãþii
Române de Radiodifuziune ºi Societãþii Române de Televiziune, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Persoanele fizice cu domiciliul în România, cu
excepþia celor care declarã pe propria rãspundere cã nu deþin
receptoare radio, au obligaþia sã plãteascã o taxã lunarã pentru serviciul public de radiodifuziune.
Art. 2. Ñ (1) Taxa lunarã pentru serviciul public de radiodifuziune se plãteºte pe familie. Prin familie, în înþelesul prezentei hotãrâri, se înþelege: soþul, soþia, copiii, precum ºi orice
alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun ºi gospodãresc împreunã.
(2) Taxa lunarã pentru serviciul public de radiodifuziune se
plãteºte ºi de cãtre persoanele fizice care locuiesc singure.
Art. 3. Ñ (1) Persoanele juridice cu sediul în România,
care se încadreazã în categoria microîntreprinderilor potrivit
prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 111/2003, cu modificãrile ulterioare, au obligaþia
sã plãteascã pentru sediul social o taxã lunarã pentru serviciul
public de radiodifuziune.
(2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele
acestora, precum ºi sucursalele ºi celelalte subunitãþi ale lor
fãrã personalitate juridicã ºi sucursalele sau reprezentanþele din
România ale persoanelor juridice strãine, au obligaþia sã
plãteascã o taxã lunarã pentru serviciul public de radiodifuziune.
Art. 4. Ñ Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul
public de radiodifuziune, pe categorii de plãtitori, sunt prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
CAPITOLUL II
Încasarea taxei lunare pentru serviciul public
de radiodifuziune
Art. 5. Ñ (1) Taxa lunarã pentru serviciul public de radiodifuziune se va încasa de la plãtitorii acesteia, prevãzuþi la
art. 1 ºi 3, de cãtre Societatea Comercialã de Distribuþie ºi

Furnizare a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A. prin filialele
sale, în baza unui contract de mandat, o datã cu plata energiei electrice consumate.
(2) Persoanele juridice prevãzute la art. 3 alin. (1), precum
ºi persoanele juridice prevãzute la art. 3 alin. (2), care îºi asigurã pe cont propriu energia electricã ºi nu au contract de
furnizare a energiei electrice, vor plãti taxa direct Societãþii
Române de Radiodifuziune.
(3) Condiþiile de prestare a serviciilor prevãzute la alin. (1)
vor fi stabilite prin contractul de mandat.
Art. 6. Ñ (1) Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune plãtitorii plãtesc penalitãþi
pentru fiecare zi de întârziere.
(2) Penalitãþile se determinã în conformitate cu metodologia de calcul a Societãþii Comerciale de Distribuþie ºi Furnizare
a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A. pentru întârzierea la
platã a facturii de energie electricã.
Art. 7. Ñ Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul
public de radiodifuziune: familiile ºi persoanele singure care
beneficiazã de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, asociaþiile ºi fundaþiile nonprofit, misiunile diplomatice strãine ºi membrii acestora, persoanele fizice abonate la
reþele de radioamplificare, azilurile de bãtrâni, unitãþile sanitare
de stat, unitãþile militare, unitãþile de învãþãmânt de stat (unitãþi
de învãþãmânt superior, ºcoli, grãdiniþe), cãminele de copii ºi
creºele de stat, pensionarii proveniþi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale cãror drepturi au fost stabilite în baza legislaþiei anterioare intrãrii în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale,
salariaþii ºi pensionarii Societãþii Române de Radiodifuziune ºi
ai Societãþii Române de Televiziune, unitãþile de cult
aparþinând cultelor religioase recunoscute din România, precum
ºi alte categorii prevãzute de legi speciale.
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Art. 8. Ñ (1) Fapta persoanei fizice care declarã în mod
eronat cã nu deþine receptoare radio constituie contravenþie ºi
se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei
plus plata unor despãgubiri civile la nivelul dublului taxei
prevãzute la pct. 1 din anexã, pe o perioadã de 1 an.
(2) Fapta persoanei juridice prevãzute la art. 3 alin. (1) sau
fapta persoanei juridice prevãzute la art. 3 alin. (2), inclusiv a
filialelor, a sucursalelor sau a altor subunitãþi ale acesteia, de
a nu plãti taxa lunarã pentru serviciul public de radiodifuziune
constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despãgubiri civile
la nivelul dublului taxei prevãzute la pct. 2, 3 sau 4 din
anexã, pe o perioadã de 1 an.
CAPITOLUL III
Dispoziþii finale ºi tranzitorii
Art. 9. Ñ Categoriile de plãtitori prevãzuþi de prezenta
hotãrâre achitã taxa lunarã pentru serviciul public de

radiodifuziune în cuantumurile stabilite în anexã, începând cu
luna august 2003.
Art. 10. Ñ Din sumele încasate de la persoanele fizice ºi
de la cele juridice Societatea Comercialã de Distribuþie ºi
Furnizare a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A. va deduce
comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral în
contul Societãþii Române de Radiodifuziune, la termenele ºi în
condiþiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde,
pe lângã nivelul comisionului, ºi modalitãþile de încasare ºi
urmãrire a creanþelor restante.
Art. 11. Ñ Societatea Românã de Radiodifuziune poate
emite precizãri în aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri.
Art. 12. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se agrogã Hotãrârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003,
cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Directorul general al Societãþii Române
de Radiodifuziune,
Dragoº ªeuleanu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 977.
ANEXÃ
CUANTUMUL

LUNAR

al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune ºi categoriile de plãtitori
Nr.
crt.

1.
2.
3.

4.

Denumirea categoriilor
de plãtitori

Cuantumul lunar al taxei pentru
serviciul public de radiodifuziune

Persoane fizice
Persoane juridice care nu au salariaþi
Persoane juridice care intrã sub incidenþa dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului
nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 111/2003, cu modificãrile ulterioare
Persoane juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum ºi
sucursalele ºi celelalte subunitãþi ale lor fãrã personalitate juridicã, altele decât
cele prevãzute la pct. 2 ºi 3, sucursalele sau reprezentanþele din România ale
persoanelor juridice strãine

25.000 lei
25.000 lei

100.000 lei

300.000 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind taxa pentru serviciul public de televiziune
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Societãþii
Române de Radiodifuziune ºi Societãþii Române de Televiziune, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Persoanele fizice cu domiciliul în România, cu
excepþia celor care declarã pe propria rãspundere cã nu
deþin receptoare TV, au obligaþia sã plãteascã o taxã
lunarã pentru serviciul public de televiziune.
Art. 2. Ñ (1) Taxa lunarã pentru serviciul public de televiziune se plãteºte pe familie. Prin familie, în înþelesul prezentei hotãrâri, se înþelege: soþul, soþia, copiii, precum ºi
orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun ºi
gospodãresc împreunã.

(2) Taxa lunarã pentru serviciul public de televiziune se
plãteºte ºi de cãtre persoanele fizice care locuiesc singure.
Art. 3. Ñ (1) Persoanele juridice cu sediul în România,
care se încadreazã în categoria microîntreprinderilor potrivit
prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 24/2001 privind
impunerea microîntreprinderilor, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 111/2003, cu modificãrile ulterioare, au obligaþia sã plãteascã pentru sediul social o taxã
lunarã pentru serviciul public de televiziune.
(2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv
filialele acestora, precum ºi sucursalele ºi celelalte subunitãþi ale lor fãrã personalitate juridicã ºi sucursalele sau
reprezentanþele din România ale persoanelor juridice
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strãine, au obligaþia sã plãteascã o taxã lunarã pentru serviciul public de televiziune.
Art. 4. Ñ Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul
public de televiziune, pe categorii de plãtitori, sunt
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
CAPITOLUL II
Încasarea taxei lunare pentru serviciul public
de televiziune
Art. 5. Ñ (1) Taxa lunarã pentru serviciul public de
televiziune se va încasa de la plãtitorii acesteia, prevãzuþi
la art. 1 ºi 3, de cãtre Societatea Comercialã de Distribuþie
ºi Furnizare a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o datã cu
plata energiei electrice consumate.
(2) Persoanele juridice prevãzute la art. 3 alin. (1), precum ºi persoanele juridice prevãzute la art. 3 alin. (2),
care îºi asigurã pe cont propriu energia electricã ºi nu au
contract de furnizare a energiei electrice, vor plãti taxa
direct Societãþii Române de Televiziune.
(3) Condiþiile de prestare a serviciilor prevãzute la
alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.
Art. 6. Ñ (1) Pentru neplata la termen a taxei lunare
pentru serviciul public de televiziune plãtitorii plãtesc penalitãþi pentru fiecare zi de întârziere.
(2) Penalitãþile se determinã în conformitate cu metodologia de calcul a Societãþii Comerciale de Distribuþie ºi
Furnizare a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A. pentru
întârzierea la platã a facturii de energie electricã.
Art. 7. Ñ Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune: familiile ºi persoanele singure
care beneficiazã de ajutor social lunar, conform Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, asociaþiile ºi fundaþiile nonprofit,
misiunile diplomatice strãine ºi membrii acestora, azilurile
de bãtrâni, unitãþile sanitare de stat, unitãþile militare,
unitãþile de învãþãmânt de stat (unitãþi de învãþãmânt superior, ºcoli, grãdiniþe), cãminele de copii ºi creºele de stat,
pensionarii proveniþi din sistemul pensiilor pentru agricultori,
ale cãror drepturi au fost stabilite în baza legislaþiei anterioare intrãrii în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul

public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, salariaþii ºi pensionarii Societãþii Române de Televiziune ºi ai
Societãþii Române de Radiodifuziune, unitãþile de cult
aparþinând cultelor religioase recunoscute din România, precum ºi alte categorii prevãzute de legi speciale.
Art. 8. Ñ (1) Fapta persoanei fizice care declarã în
mod eronat cã nu deþine receptoare TV constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la
1.000.000 lei plus plata unor despãgubiri civile la nivelul
dublului taxei prevãzute la pct. 1 din anexã, pe o perioadã
de 1 an.
(2) Fapta persoanei juridice prevãzute la art. 3 alin. (1)
sau fapta persoanei juridice prevãzute la art. 3 alin. (2),
inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunitãþi ale
acesteia, de a nu plãti taxa lunarã pentru serviciul public
de televiziune constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata
unor despãgubiri civile la nivelul dublului taxei prevãzute la
pct. 2, 3, 4 sau 5 din anexã, pe o perioadã de 1 an.
CAPITOLUL III
Dispoziþii finale ºi tranzitorii
Art. 9. Ñ Categoriile de plãtitori prevãzuþi de prezenta
hotãrâre achitã taxa lunarã pentru serviciul public de televiziune în cuantumurile stabilite în anexã, începând cu luna
august 2003.
Art. 10. Ñ Din sumele încasate de la persoanele fizice
ºi de la cele juridice Societatea Comercialã de Distribuþie
ºi Furnizare a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A. va
deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat
integral în contul Societãþii Române de Televiziune, la termenele ºi în condiþiile stabilite prin contractul de mandat,
care va cuprinde, pe lângã nivelul comisionului, ºi modalitãþile de încasare ºi urmãrire a creanþelor restante.
Art. 11. Ñ Societatea Românã de Televiziune poate
emite precizãri în aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri.
Art. 12. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din
28 februarie 2003, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Directorul general al Societãþii Române de Televiziune,
Valentin Nicolau
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 978.

ANEXÃ
CUANTUMUL LUNAR

al taxei pentru serviciul public de televiziune ºi categoriile de plãtitori
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

5.

Denumirea categoriilor
de plãtitori

Persoane fizice
Persoane juridice care nu au salariaþi
Persoane juridice care intrã sub incidenþa dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului
nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 111/2003, cu modificãrile ulterioare
Persoane juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum ºi
sucursalele ºi celelalte subunitãþi ale lor fãrã personalitate juridicã, altele decât
cele prevãzute la pct. 2 ºi 3, sucursalele sau reprezentanþele din România ale
persoanelor juridice strãine
Persoane juridice Ñ societãþi turistice (pentru fiecare camerã)
Pentru unitãþile cu activitate sezonierã taxa se percepe numai pentru perioada
de funcþionare.

Cuantumul lunar al taxei pentru
serviciul public de televiziune

40.000 lei
40.000 lei
150.000 lei

500.000 lei
77.000 lei/camerã
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã ”Institutul pentru
Tehnica de CalculÒ Ñ S.A. Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”Institutul pentru Tehnica de CalculÒ Ñ S.A. Bucureºti,
preºedintele Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”Institutul pentru Tehnica de CalculÒ Ñ S.A. Bucureºti,
denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în
municipiul Bucureºti, calea Floreasca nr. 167, sectorul 1,
înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub
nr. J40/7999/1992, începând cu data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii, administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de preºedintele Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare, gestionare ºi
supraveghere financiarã a societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a societãþii comerciale, în conformitate cu dispoziþiile
Legii nr. 137/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
preºedintelui Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Preºedintele Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 25 august 2003.
Nr. 143.
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