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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area unor filiale — societ„˛i comerciale miniere prin reorganizarea unor activit„˛i
din cadrul Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Societatea Comercial„
îCarbonifera“ — S.A. Ploie∫ti, Societatea Comercial„
îLignitul“ — S.A. Ploie∫ti ∫i Societatea Comercial„
îS„lajul“ — S.A. S„rm„∫ag, ca filiale ale Societ„˛ii
Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, care se
reorganizeaz„.
(2) Societ„˛ile comerciale prev„zute la alin. (1) sunt
persoane juridice rom‚ne care se organizeaz„ ca societ„˛i
comerciale pe ac˛iuni ∫i func˛ioneaz„ potrivit legii ∫i
statutelor prev„zute Ón anexele nr. 1—3.
Art. 2. — Obiectul principal de activitate al societ„˛ilor
comerciale Ónfiin˛ate potrivit art. 1 alin. (1) Ól reprezint„

extrac˛ia ∫i comercializarea c„rbunelui ∫i a altor produse
ob˛inute din activit„˛ile miniere.
Art. 3. — (1) Capitalul social ini˛ial al societ„˛ilor
comerciale Ónfiin˛ate potrivit art. 1 se constituie din
preluarea Ón administrare a unei p„r˛i din patrimoniul
Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, Ón baza
situa˛iei financiare Óncheiate pe data de 30 iunie 2005,
conform protocoalelor de predare-preluare.
(2) Protocoalele de predare-preluare se vor Óntocmi ∫i
se vor semna de c„tre comisiile numite prin ordin al
ministrului economiei ∫i comer˛ului.
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(3) Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale îCarbonifera“ —
S.A. Ploie∫ti este de 11.475.000 lei (RON), v„rsat integral
la data Ónfiin˛„rii, ∫i este Ómp„r˛it Ón 114.750 ac˛iuni
nominative, fiecare ac˛iune av‚nd o valoare nominal„ de
100 lei (RON).
(4) Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale îLignitul“ —
S.A. Ploie∫ti este de 1.113.100 lei (RON), v„rsat integral la
data Ónfiin˛„rii, ∫i este Ómp„r˛it Ón 11.131 ac˛iuni nominative,
fiecare ac˛iune av‚nd o valoare nominal„ de 100 lei (RON).
(5) Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale îS„lajul“ —
S.A. S„rm„∫ag este de 11.186.600 lei (RON), v„rsat
integral la data Ónfiin˛„rii, ∫i este Ómp„r˛it Ón 111.866 ac˛iuni
nominative, fiecare ac˛iune av‚nd o valoare nominal„ de
100 lei (RON).
(6) Capitalul social al societ„˛ilor comerciale Ónfiin˛ate
potrivit art. 1 alin. (1) este de˛inut de Societatea Na˛ional„
a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, Ón calitate de ac˛ionar unic,
iar ac˛iunile sunt proprietatea sa.
Art. 4. — Capitalul social al Societ„˛ii Na˛ionale a
C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti este de˛inut Ón Óntregime de
statul rom‚n Ón calitate de ac˛ionar unic, care Ó∫i exercit„
drepturile ce decurg din aceast„ calitate prin Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului.
Art. 5. — (1) Obiectul principal de activitate al Societ„˛ii
Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, astfel cum r„m‚ne
dup„ reorganizare, Ól reprezint„ Ónchiderea ∫i conservarea
minelor, Óncasarea crean˛elor, precum ∫i plata datoriilor
rezultate dup„ Óncheierea protocoalelor de predare-preluare
∫i gestionarea acestora p‚n„ la stingerea lor.
(2) Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
func˛ioneaz„ potrivit legii ∫i statutului prev„zut Ón Hot„r‚rea
Guvernului nr. 575/1997 privind Ónfiin˛area Societ„˛ii
Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, care se modific„
corespunz„tor.
(3) Sursele de finan˛are ale Societ„˛ii Na˛ionale a
C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti se constituie din venituri proprii
realizate din lucr„rile ∫i serviciile prestate, din sume alocate
de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, din Óncas„rile realizate prin valorificarea
produselor rezultate din Ónchiderea efectiv„ a minelor ∫i din
contribu˛iile v„rsate de filialele Ónfiin˛ate conform art. 1
alin. (1), pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu
ac˛iunile de Óncasare a crean˛elor ∫i plata datoriilor preluate.
(4) Cota-parte ce va fi pl„tit„ lunar de fiecare filial„,
conform alin. (3), va fi stabilit„ de Adunarea general„ a
ac˛ionarilor a Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti.
Art. 6. — (1) Societ„˛ile comerciale Ónfiin˛ate potrivit art. 1
alin. (1) vor prelua prin protocol toate drepturile ∫i Ó∫i vor
asuma toate obliga˛iile ce decurg din raporturile juridice ale
Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti cu ter˛ii,
cu excep˛ia celor prev„zute la art. 7, inclusiv litigiile Ón curs.
(2) De la data reorganiz„rii, filialele — societ„˛i
comerciale vor Óntocmi deconturi proprii pentru subven˛ii pe
produse ∫i activit„˛i ∫i transferuri pentru protec˛ia social„, la
nivelul sumelor aprobate pentru Societatea Na˛ional„ a
C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti.
(3) Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti va
Óntocmi un decont comun prin centralizarea deconturilor
Óntocmite de filiale, Ón vederea Óncas„rii subven˛iei ∫i
distribuirii acesteia c„tre filialele prev„zute la art. 1 alin. (1).

(4) Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti ∫i
filialele prev„zute la art. 1 pot beneficia de ajutor de stat
Ón condi˛iile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„ notificarea
acestora de c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului.
Art. 7. — (1) Drepturile ∫i obliga˛iile rezultate din
raporturile juridice fiscale ale exploat„rilor miniere trec la
Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, Ón
condi˛iile legii.
(2) Organele fiscale teritoriale competente, Ón
conformitate cu prevederile alin. (1), vor proceda la
eliberarea de certificate noi de obliga˛ii fiscale. Pentru
titlurile executorii existente la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri, executarea silit„ va continua, potrivit
legii, asupra Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A.
Ploie∫ti, iar actele de executare ulterioar„ vor fi Óntocmite
pe numele acesteia.
Art. 8. — Aloca˛iile bugetare prev„zute Ón bugetul
Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti vor fi
folosite pentru finan˛area obiectivelor de investi˛ii prev„zute
Ón anexa nr. 4.
Art. 9. — (1) Personalul din cadrul Societ„˛ii Na˛ionale
a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, preluat, conform legii, de
filialele nominalizate la art. 1 alin. (1), Ó∫i p„streaz„
drepturile ∫i obliga˛iile de care beneficia anterior intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
(2) Contractul colectiv de munc„ Óncheiat anterior cu
Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti r„m‚ne
Ón vigoare p‚n„ la Óncheierea unui nou contract colectiv de
munc„, potrivit prevederilor legale.
Art. 10. — (1) Societ„˛ile comerciale Ónfiin˛ate potrivit
art. 1 alin. (1) sunt conduse de adunarea general„ a
ac˛ionarilor, constituit„ din reprezentan˛ii ac˛ionarilor, ∫i sunt
administrate de consiliile de administra˛ie.
(2) Adun„rile generale ale ac˛ionarilor societ„˛ilor
comerciale Ónfiin˛ate potrivit art. 1 alin. (1) sunt formate din
3 membri, care sunt numi˛i ∫i revoca˛i de Adunarea
general„ a ac˛ionarilor a Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui —
S.A. Ploie∫ti, Ón baza mandatului emis de ministrul
economiei ∫i comer˛ului.
(3) Consiliile de administra˛ie ale societ„˛ilor comerciale
Ónfiin˛ate potrivit art. 1 alin. (1) sunt formate din 5 membri
numi˛i ∫i revoca˛i de adunarea general„ a ac˛ionarilor
fiec„rei societ„˛i comerciale, Ón baza mandatului emis de
ministrul economiei ∫i comer˛ului.
(4) Pre∫edin˛ii consiliilor de administra˛ie ale filialelor —
societ„˛i comerciale Ónfiin˛ate prin prezenta hot„r‚re pot fi
∫i directorii generali ai acestora.
(5) Atribu˛iile adun„rii generale a ac˛ionarilor ∫i ale
consiliilor de administra˛ie ale societ„˛ilor comerciale
Ónfiin˛ate potrivit art. 1 alin. (1) sunt prev„zute Ón statutele
proprii.
Art. 11. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 12. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ art. 3 ∫i 7 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 575/1997 privind Ónfiin˛area Societ„˛ii Na˛ionale a
C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 260 din 30 septembrie 1997, iar
celelalte dispozi˛ii se modific„ Ón mod corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 877.
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ANEXA Nr. 1

STATUTUL
Societ„˛ii Comerciale îCarbonifera“ — S.A. Ploie∫ti
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridic„, sediul, durata

CAPITOLUL II
Scopul ∫i obiectul de activitate

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 5

Denumirea

Scopul

(1) Denumirea societ„˛ii comerciale este Societatea
Comercial„ îCarbonifera“ — S.A. Ploie∫ti, denumit„ Ón
continuare S.C. îCarbonifera“ — S.A.
(2) Œn toate actele, facturile, anun˛urile, publica˛iile ∫i Ón
alte acte eman‚nd de la societate denumirea acesteia va fi
urmat„ de cuvintele îsocietate pe ac˛iuni“ sau de ini˛ialele
îS.A.“, de capitalul social, de num„rul de Ónmatriculare la
oficiul registrului comer˛ului ∫i de codul unic de Ónregistrare.

Scopul S.C. îCarbonifera“ — S.A. este efectuarea, cu
respectarea legisla˛iei rom‚ne, de lucr„ri de exploatare ∫i
comercializare a lignitului, precum ∫i valorificarea materiilor
secundare rezultate din exploatare.

ARTICOLUL 2
Forma juridic„

S.C. îCarbonifera“ — S.A. este persoan„ juridic„
rom‚n„, av‚nd forma juridic„ de societate comercial„ pe
ac˛iuni. Aceasta Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu
legile rom‚ne ∫i cu prezentul statut.
ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Sediul S.C. îCarbonifera“ — S.A. este Ón Rom‚nia,
municipiul Ploie∫ti, str. Bob‚lna nr. 2, jude˛ul Prahova.
(2) Sediul S.C. îCarbonifera“ — S.A. poate fi mutat Ón
alt„ localitate din Rom‚nia, pe baza hot„r‚rii adun„rii
generale extraordinare a ac˛ionarilor, potrivit legii.
(3) La Ónfiin˛are, S.C. îCarbonifera“ — S.A. are Ón
structur„ urm„toarele subunit„˛i:
1. Carbonifera C‚mpulung, cu sediul Ón municipiul
C‚mpulung, str. Negru Vod„ nr. 9, jude˛ul Arge∫, ∫i puncte
de lucru Ón Cariera Aninoasa ∫i Sector Jugur;
2. Cariera Raco∫-Sud, cu sediul Ón ora∫ul Baraolt,
Str. Libert„˛ii nr. 7, jude˛ul Covasna;
3. Cariera M„gureni, cu sediul Ón comuna Filipe∫tii de
P„dure, Str. Minei nr. 1, jude˛ul Prahova;
4. Carbonifera ™ot‚nga, cu sediul Ón comuna ™ot‚nga,
jude˛ul D‚mbovi˛a, ∫i puncte de lucru Ón carierele Dealu
C„rbunaru ∫i M„rgineanca;
5. Cariera Valea Pucioasa, cu sediul Ón comuna
Ceptura, jude˛ul Prahova.
(4) Œn afar„ de acestea, S.C. îCarbonifera“ — S.A.
poate avea sucursale, reprezentan˛e, agen˛ii, puncte de
lucru, situate ∫i Ón alte localit„˛i din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.
(5) Subunit„˛ile nu au personalitate juridic„ ∫i vor
efectua opera˛iuni contabile p‚n„ la nivelul balan˛ei de
verificare, Ón condi˛iile Legii contabilit„˛ii nr. 82/1991,
republicat„.
ARTICOLUL 4
Durata

Durata S.C. îCarbonifera“ — S.A. este nelimitat„, cu
Óncepere de la data Ónmatricul„rii sale la oficiul registrului
comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova.

ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al S.C. îCarbonifera“ —
S.A. este:
1020 — Extrac˛ia ∫i prepararea lignitului — cercetarea
geologic„ pentru descoperirea rezervelor de c„rbune,
produc˛ia, transportul ∫i comercializarea c„rbunelui.
Pe l‚ng„ aceasta, S.C. îCarbonifera“ — S.A. desf„∫oar„
∫i urm„toarele activit„˛i secundare:
451 — Organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea terenului
pentru:
a) conservarea minelor din momentul sist„rii activit„˛ii
acestora p‚n„ la contractarea lucr„rilor de Ónchidere;
b) Ónchiderea minelor subterane — lucr„ri miniere
subterane ∫i lucr„ri de leg„tur„ cu suprafa˛a;
4511 — demolarea construc˛iilor, terasamentelor ∫i
organizare de ∫antiere;
4512 — lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii;
4512 — construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
4525 — alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
4534 — alte lucr„ri de instala˛ii;
5020 — Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
6010 — transporturi pe calea ferat„ (opera˛iuni de
manevr„);
7320 — cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i naturale;
7430 — activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
7525 — activit„˛i de protec˛ie civil„ (salvare minier„).
CAPITOLUL III
Capitalul social, ac˛iunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social

(1) Capitalul social ini˛ial al S.C. îCarbonifera“ — S.A.
este de 11.475.000 lei noi, integral v„rsat la data Ónfiin˛„rii,
este Ómp„r˛it Ón 114.750 ac˛iuni nominative Ón valoare
nominal„ de 100 lei noi fiecare ∫i se constituie prin
preluarea unor p„r˛i din capitalul social al Societ„˛ii
Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, care se
reorganizeaz„.
(2) Capitalul social este de˛inut Ón Óntregime de
Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, Ón
calitate de ac˛ionar unic, iar ac˛iunile de˛inute la aceasta
sunt proprietatea sa.
(3) Œn capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura
celor prev„zute la art. 136 alin. (4) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ∫i la art. 3 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 770/24.VIII.2005
ARTICOLUL 8
Ac˛iunile

(1) Ac˛iunile S.C. îCarbonifera“ — S.A. sunt nominative
∫i vor cuprinde toate elementele prev„zute de lege.
(2) S.C. îCarbonifera“ — S.A. va ˛ine eviden˛a
ac˛ionarilor ∫i a ac˛iunilor Óntr-un registru numerotat, sigilat
∫i parafat, care se p„streaz„ la sediul s„u.
ARTICOLUL 9
Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hot„r‚rii Adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor a
Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, Ón
condi˛iile ∫i cu respectarea procedurii prev„zute de lege.
(2) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor a
Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti va putea
decide majorarea capitalului social, cu respectarea
dispozi˛iilor legale Ón vigoare la data major„rii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi Ón numerar ∫i/sau Ón natur„;
b) Óncorporarea rezervelor, cu excep˛ia rezervelor legale,
precum ∫i a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor crean˛e lichide ∫i exigibile asupra
S.C. îCarbonifera“ — S.A. cu ac˛iuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea general„ a
ac˛ionarilor ori de consiliul de administra˛ie, dup„ caz,
potrivit legii.
(4) Hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare
a ac˛ionarilor pentru majorarea capitalului social va fi
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a,
acord‚ndu-se pentru exerci˛iul dreptului de preferin˛„ un
termen de cel pu˛in o lun„, cu Óncepere din ziua public„rii.
(5) Reducerea capitalului social se face Ón condi˛iile
legii.
(6) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) mic∫orarea num„rului de ac˛iuni;
b) reducerea valorii nominale a ac˛iunilor;
c) dob‚ndirea propriilor ac˛iuni, urmat„ de anularea lor;
d) alte procedee prev„zute de lege.
(7) Œn cazul Ón care administratorii constat„ pierderea a
jum„tate din capitalul social, ei sunt obliga˛i s„ convoace,
Ón termen de maximum 60 de zile, adunarea general„
extraordinar„ a ac˛ionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea
r„mas„, fie dizolvarea S.C. îCarbonifera“ — S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai
dup„ dou„ luni de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a, a hot„r‚rii adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor, potrivit prevederilor legale.
ARTICOLUL 10
Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din ac˛iuni

(1) Fiecare ac˛iune subscris„ ∫i pl„tit„, potrivit legii,
confer„ de˛in„torului dreptul la un vot Ón adunarea general„
a ac˛ionarilor, dreptul de a alege ∫i de a fi ales Ón
organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozi˛iilor legale ∫i
prevederilor prezentului statut, precum ∫i alte drepturi
prev„zute de lege ∫i de statut.
(2) De˛inerea ac˛iunilor implic„ adeziunea de drept la
statut.
(3) Drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din ac˛iuni urmeaz„
regimul juridic al ac˛iunilor Ón cazul trecerii lor Ón
proprietatea altor persoane.

(4) Obliga˛iile S.C. îCarbonifera“ — S.A. sunt garantate
cu capitalul social al acesteia, iar ac˛ionarii r„spund Ón
limita capitalului social subscris.
ARTICOLUL 11
Cesiunea ac˛iunilor

(1) Œn orice raporturi cu S.C. îCarbonifera“ — S.A.,
aceasta recunoa∫te pentru fiecare ac˛iune un singur
proprietar.
(2) Cesiunea par˛ial„ sau total„ a ac˛iunilor Óntre
ac˛ionari ∫i/sau Óntre ace∫tia ∫i ter˛i se face Ón condi˛iile ∫i
cu procedura prev„zute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea ac˛iunilor

(1) Œn cazul pierderii uneia sau mai multor ac˛iuni,
proprietarul va trebui s„ anun˛e consiliul de administra˛ie ∫i
s„ fac„ public„ pierderea acestora Ón pres„.
(2) Dup„ 6 luni ac˛ionarul va putea ob˛ine un duplicat al
ac˛iunilor pierdute.
CAPITOLUL IV
Adunarea general„ a ac˛ionarilor
ARTICOLUL 13
Reprezentarea

(1) Œn perioada Ón care statul este ac˛ionar unic la S.C.
îCarbonifera“ — S.A. interesele acestuia Ón adunarea
general„ a ac˛ionarilor vor fi reprezentate de Societatea
Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti.
(2) Reprezentan˛ii Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor
sunt Ón num„r de 3, numi˛i ∫i revoca˛i prin hot„r‚re a
Adun„rii generale a ac˛ionarilor a Societ„˛ii Na˛ionale a
C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, Ón baza mandatului emis de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului.
ARTICOLUL 14
Atribu˛iile adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor este organul de
conducere al S.C. îCarbonifera“ — S.A., care decide
asupra politicii economice a acesteia ∫i asupra activit„˛ii ei,
Ón conformitate cu mandatul primit de la ac˛ionarul
Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti.
(2) Adun„rile generale ale ac˛ionarilor sunt ordinare ∫i
extraordinare.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale adunarea general„ a
ac˛ionarilor adopt„ hot„r‚ri.
(4) Pentru activitatea depus„ reprezentan˛ii statului Ón
adunarea general„ a ac˛ionarilor au dreptul la o
indemniza˛ie.
(5) Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor are
urm„toarele atribu˛ii:
a) aprob„ strategia global„ de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare ∫i restructurare economicofinanciar„ a S.C. îCarbonifera“ — S.A.;
b) alege consiliul de administra˛ie conform prevederilor
Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,
Ól descarc„ de gestiune ∫i Ól revoc„;
c) alege 3 cenzori ∫i suplean˛ii acestora, conform
prevederilor legale;
d) stabile∫te nivelul remunera˛iei lunare cuvenite
membrilor consiliului de administra˛ie, secretarului acestuia
∫i cenzorilor;
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e) stabile∫te competen˛ele ∫i r„spunderile consiliului de
administra˛ie ∫i ale cenzorilor ∫i aprob„ regulamentul de
func˛ionare a consiliului de administra˛ie;
f) examineaz„ ∫i aprob„ programul de activitate ∫i
proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli;
g) aprob„ constituirea rezervelor statutare;
h) examineaz„, aprob„ sau modific„ situa˛ia financiar„
anual„ ∫i contul de profit ∫i pierdere, dup„ analizarea
rapoartelor consiliului de administra˛ie ∫i ale cenzorilor;
i) aprob„ repartizarea profitului ∫i fixeaz„ dividendul,
conform legisla˛iei Ón vigoare;
j) hot„r„∫te cu privire la executarea de investi˛ii ∫i
repara˛ii capitale ∫i stabile∫te plafonul valoric de la care
competen˛a revine consiliului de administra˛ie;
k) hot„r„∫te cu privire la Ónfiin˛area ∫i desfiin˛area de
subunit„˛i f„r„ personalitate juridic„;
l) aprob„ deleg„ri de competen˛e pentru consiliul de
administra˛ie;
m) stabile∫te nivelul garan˛iei cerute administratorilor, Ón
condi˛iile legii;
n) se pronun˛„ asupra gestiunii administratorilor ∫i
asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C.
îCarbonifera“ — S.A. de c„tre ace∫tia;
o) nume∫te directorul general al S.C. îCarbonifera“ —
S.A. ∫i Ói stabile∫te salariul;
p) Óncheie contractul de administrare cu membrii
consiliului de administra˛ie;
r) hot„r„∫te cu privire la contractarea de Ómprumuturi
bancare ∫i la acordarea de garan˛ii ∫i stabile∫te plafonul
valoric de la care competen˛a revine consiliului de
administra˛ie;
s) hot„r„∫te cu privire la ac˛ionarea Ón justi˛ie a
administratorilor, a directorului general ∫i a cenzorilor
pentru pagubele pricinuite S.C. îCarbonifera“ — S.A.;
∫) stabile∫te plafoane valorice ∫i competen˛e de
efectuare a cheltuielilor;
t) Óndepline∫te orice alt„ atribu˛ie stabilit„ de lege Ón
sarcina sa.
(6) Pentru atribu˛iile prev„zute la alin. (5) lit. b), f), h),
i), j), k), l) ∫i n) adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
nu va putea lua hot„r‚ri dec‚t Ón urma ob˛inerii, Ón
prealabil, de c„tre fiecare reprezentant a unui mandat al
ac˛ionarilor care l-au numit.
(7) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor are
urm„toarele atribu˛ii:
a) hot„r„∫te cu privire la majorarea sau la reducerea
capitalului social;
b) hot„r„∫te reÓntregirea capitalului social prin emisiune
de noi ac˛iuni;
c) hot„r„∫te cu privire la mutarea sediului S.C.
îCarbonifera“ — S.A.;
d) hot„r„∫te, dac„ este cazul, modificarea ∫i
completarea obiectului de activitate;
e) aprob„ conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón alta,
Ón condi˛iile legii;
f) hot„r„∫te emisiunea de obliga˛iuni ∫i conversia unei
categorii de obliga˛iuni Ón alt„ categorie sau Ón ac˛iuni;
g) hot„r„∫te cu privire la orice modificare a statutului;
h) hot„r„∫te cump„rarea de ac˛iuni, cotarea la burs„,
v‚nzarea ∫i tranzac˛ionarea pe pia˛„ a ac˛iunilor proprii;
i) hot„r„∫te Ón orice alte probleme privind activitatea
S.C. îCarbonifera“ — S.A., cu excep˛ia celor care revin
adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor.
(8) Pentru hot„r‚rile adun„rii generale extraordinare a
ac˛ionarilor, fiecare reprezentant trebuie s„ ob˛in„ un
mandat special de la organul care l-a numit.
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ARTICOLUL 15
Convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor se convoac„ ori de
c‚te ori va fi necesar de c„tre pre∫edintele consiliului de
administra˛ie sau de c„tre un membru al acestuia, pe baza
Ómputernicirii date de pre∫edinte.
(2) Adun„rile generale ordinare ale ac˛ionarilor au loc
cel pu˛in o dat„ pe an, Ón cel mult 4 luni de la Óncheierea
exerci˛iului financiar.
(3) Adun„rile generale extraordinare ale ac˛ionarilor se
convoac„ la cererea ac˛ionarilor reprezent‚nd a zecea
parte din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
(4) Adunarea general„ a ac˛ionarilor va fi convocat„ Ón
conformitate cu dispozi˛iile prezentului statut, cu cel pu˛in
15 zile Ónainte de data stabilit„.
(5) Convocarea va fi publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Óntr-un ziar de larg„ circula˛ie
din localitatea Ón care se afl„ sediul S.C. îCarbonifera“ —
S.A. sau din cea mai apropiat„ localitate.
(6) Convocarea va cuprinde locul ∫i data ˛inerii adun„rii
generale a ac˛ionarilor, precum ∫i ordinea de zi, cu
men˛ionarea explicit„ a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterii acesteia.
(7) C‚nd pe ordinea de zi figureaz„ propuneri pentru
modificarea statutului, convocarea va trebui s„ cuprind„
textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea general„ a ac˛ionarilor se Óntrune∫te la
sediul S.C. îCarbonifera“ — S.A. sau Ón alt loc indicat Ón
convocare.
ARTICOLUL 16
Organizarea adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale
ordinare a ac˛ionarilor este necesar„ prezen˛a ac˛ionarilor
care reprezint„ cel pu˛in jum„tate din capitalul social, iar
hot„r‚rile trebuie s„ fie luate de ac˛ionarii care de˛in
majoritatea absolut„ din capitalul social reprezentat Ón
aceasta.
(2) Dac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor nu
poate lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor prev„zute la
alin. (1), adunarea general„ a ac˛ionarilor ce se va Óntruni
dup„ a doua convocare poate s„ delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dint‚i adun„ri,
oricare ar fi partea de capital social reprezentat„ de
ac˛ionarii prezen˛i, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezen˛a ac˛ionarilor
reprezent‚nd trei p„trimi din capitalul social, iar hot„r‚rile
s„ fie luate cu votul unui num„r de ac˛ionari care s„
reprezinte cel pu˛in jum„tate din capitalul social;
b) la convoc„rile urm„toare, prezen˛a ac˛ionarilor
reprezent‚nd jum„tate din capitalul social, iar hot„r‚rile s„
fie luate cu votul unui num„r de ac˛ionari care s„
reprezinte cel pu˛in o treime din capitalul social.
(4) Adunarea general„ a ac˛ionarilor alege un secretar
care s„ verifice lista de prezen˛„ a ac˛ionarilor ∫i s„
Óntocmeasc„ procesul-verbal al ∫edin˛ei adun„rii generale a
ac˛ionarilor.
(5) Procesul-verbal al adun„rii generale a ac˛ionarilor se
va scrie Óntr-un registru sigilat ∫i parafat. Procesul-verbal va
fi semnat de persoana care a prezidat ∫edin˛a ∫i de
secretarul care l-a Óntocmit.
(6) La ∫edin˛ele adun„rii generale ordinare ∫i
extraordinare a ac˛ionarilor, Ón care se dezbat probleme

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 770/24.VIII.2005

privitoare la raporturile de munc„ cu personalul S.C.
îCarbonifera“ — S.A., pot fi invita˛i ∫i reprezentan˛ii
salaria˛ilor, care nu vor avea drept de vot.
ARTICOLUL 17
Exercitarea dreptului de vot Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor

(1) Hot„r‚rile adun„rii generale a ac˛ionarilor se iau de
regul„ prin vot deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
membrilor consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor, pentru
revocarea lor ∫i pentru luarea hot„r‚rilor referitoare la
r„spunderea administratorilor.
(3) Hot„r‚rile luate de adunarea general„ a ac˛ionarilor
Ón limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii
chiar ∫i pentru ac˛ionarii care nu au luat parte la adunare
sau care au votat Ómpotriv„.
CAPITOLUL V
Consiliul de administra˛ie
ARTICOLUL 18
Organizare

(1) S.C. îCarbonifera“ — S.A. este administrat„ de un
consiliu de administra˛ie compus din 5 membri, numi˛i ∫i
revoca˛i de adunarea general„ a ac˛ionarilor, Ón baza
mandatului emis de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului,
dintre care unul va fi recomandat de Ministerul Finan˛elor
Publice.
(2) Membrii consiliului de administra˛ie sunt numi˛i pe o
perioad„ de cel mult 4 ani.
(3) Œn situa˛ia Ón care se creeaz„ un loc vacant Ón
consiliul de administra˛ie, adunarea general„ a ac˛ionarilor
nume∫te un nou administrator Ón vederea ocup„rii acestuia.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a
ocupa locul vacant va fi egal„ cu perioada care a r„mas
p‚n„ la expirarea mandatului predecesorului s„u.
(4) Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te lunar la
sediul S.C. îCarbonifera“ — S.A. sau ori de c‚te ori este
necesar, la convocarea pre∫edintelui sau a unei treimi din
num„rul membrilor s„i.
(5) Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
Ón baza propriului regulament ∫i a reglement„rilor legale Ón
vigoare.
(6) Consiliul de administra˛ie este prezidat de
pre∫edinte, iar Ón lipsa acestuia, de un membru, Ón baza
mandatului pre∫edintelui.
(7) Pre∫edintele nume∫te un secretar fie dintre membrii
consiliului de administra˛ie, fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. îCarbonifera“ — S.A. se asigur„
de c„tre directorul general, care este ∫i pre∫edintele
consiliului de administra˛ie.
(9) Pentru valabilitatea hot„r‚rilor este necesar„
prezen˛a a cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor
consiliului de administra˛ie, iar acestea se iau cu
majoritatea absolut„ a membrilor prezen˛i.
(10) Dezbaterile consiliului de administra˛ie au loc
conform ordinii de zi stabilite ∫i comunicate de pre∫edinte
cu cel pu˛in 7 zile Ónainte de data ˛inerii ∫edin˛ei.
Dezbaterile se consemneaz„ Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei,
care se scrie Óntr-un registru sigilat ∫i parafat de
pre∫edintele consiliului de administra˛ie.
(11) Procesul-verbal se semneaz„ de to˛i membrii
consiliului de administra˛ie ∫i de secretar.

(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de
administra˛ie redacteaz„ hot„r‚rea acestuia, care se
semneaz„ de c„tre pre∫edinte.
(13) Consiliul de administra˛ie poate delega, prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, o parte din
atribu˛iile sale directorului general al S.C. îCarbonifera“ —
S.A. ∫i poate recurge, de asemenea, la exper˛i pentru
solu˛ionarea anumitor probleme.
(14) Œn rela˛iile cu ter˛ii S.C. îCarbonifera“ — S.A. este
reprezentat„ de directorul general, care semneaz„ actele
de angajare fa˛„ de ace∫tia, pe baza ∫i Ón limitele
Ómputernicirilor date de consiliul de administra˛ie.
(15) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este obligat
s„ pun„ la dispozi˛ie ac˛ionarilor ∫i cenzorilor, la cererea
acestora, toate documentele S.C. îCarbonifera“ — S.A.
(16) Membrii consiliului de administra˛ie vor depune o
garan˛ie conform prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administra˛ie r„spund
individual sau solidar, dup„ caz, fa˛„ de S.C. îCarbonifera“ —
S.A. pentru prejudiciile rezultate din infrac˛iuni ori abateri
de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul
statut sau pentru gre∫eli Ón administrarea acesteia. Œn astfel
de situa˛ii ei vor putea fi revoca˛i prin hot„r‚re a adun„rii
generale a ac˛ionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru Ón
consiliul de administra˛ie sau cu aceea de director
persoanele prev„zute la art. 138 din Legea nr. 31/1990
privind societ„˛ile comerciale, republicat„.
(19) La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie vor fi
convoca˛i ∫i cenzorii.
ARTICOLUL 19
Atribu˛iile consiliului de administra˛ie, ale directorului general
∫i ale directorilor executivi

A. Consiliul de administra˛ie are, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
a) elaboreaz„ structura organizatoric„ ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare ale S.C. îCarbonifera“ — S.A.;
b) aprob„ nivelul garan˛iilor ∫i modul de constituire a
acestora pentru directorul general, directorii executivi ai
S.C. îCarbonifera“ — S.A. ∫i pentru persoanele care au
calitatea de gestionar;
c) Óncheie acte juridice prin care s„ dob‚ndeasc„, s„
Ónstr„ineze, s„ Ónchirieze, s„ schimbe sau s„ constituie Ón
garan˛ie bunuri aflate Ón patrimoniul S.C. îCarbonifera“ —
S.A., cu aprobarea adun„rii generale a ac˛ionarilor, atunci
c‚nd legea impune aceast„ condi˛ie;
d) nume∫te ∫i revoc„ directorii executivi ai S.C.
îCarbonifera“ — S.A., atunci c‚nd ace∫tia nu fac parte din
echipa managerial„;
e) aprob„ deleg„rile de competen˛„ pentru directorul
general ∫i pentru persoanele din conducerea S.C.
îCarbonifera“ — S.A. Ón vederea execut„rii opera˛iunilor
acesteia;
f) aprob„ Óncheierea oric„ror contracte pentru care nu a
delegat competen˛a directorului general al S.C.
îCarbonifera“ — S.A.;
g) supune anual adun„rii generale a ac˛ionarilor, Ón
termen de 60 de zile de la Óncheierea exerci˛iului financiar,
raportul cu privire la activitatea S.C. îCarbonifera“ — S.A.,
bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i pierdere pe anul
precedent, precum ∫i proiectul programului de activitate ∫i
proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli ale S.C.
îCarbonifera“ — S.A. pe anul Ón curs;
h) aprob„ Óncheierea contractelor de import-export
necesare Ón vederea dezvolt„rii, p‚n„ la limita cuantumului
valoric stabilit de adunarea general„ a ac˛ionarilor;
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i) stabile∫te drepturile, obliga˛iile ∫i responsabilit„˛ile
personalului S.C. îCarbonifera“ — S.A., conform structurii
organizatorice aprobate;
j) stabile∫te competen˛ele ∫i nivelul de contractare a
Ómprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe
termen scurt ∫i mediu ∫i aprob„ eliberarea garan˛iilor;
k) aprob„ num„rul de posturi ∫i normativul de constituire
a compartimentelor func˛ionale ∫i de produc˛ie;
l) aprob„ programele de dezvoltare ∫i de investi˛ii;
m) stabile∫te ∫i aprob„, Ón limita bugetului de venituri ∫i
cheltuieli aprobat de adunarea general„ a ac˛ionarilor,
modific„ri Ón structura acestuia, Ón limita competen˛elor
pentru care a primit mandat;
n) negociaz„ contractul colectiv de munc„ ∫i aprob„
statutul personalului;
o) rezolv„ orice alte probleme stabilite de adunarea
general„ a ac˛ionarilor sau care sunt prev„zute de
legisla˛ia Ón vigoare.
B. Directorul general are, Ón principal, urm„toarele
atribu˛ii:
a) reprezint„ S.C. îCarbonifera“ — S.A. Ón raporturile cu
ter˛ii;
b) aplic„ strategia ∫i politicile de dezvoltare ale S.C.
îCarbonifera“ — S.A., aprobate de adunarea general„ a
ac˛ionarilor;
c) nume∫te, suspend„ sau revoc„ directorii executivi, cu
avizul consiliului de administra˛ie;
d) angajeaz„, promoveaz„ ∫i concediaz„ personalul
salariat, Ón condi˛iile legii;
e) negociaz„, Ón condi˛iile legii, contractele individuale
de munc„;
f) Óncheie acte juridice Ón numele ∫i pe seama S.C.
îCarbonifera“ — S.A., Ón limitele Ómputernicirilor acordate de
consiliul de administra˛ie;
g) aprob„ opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i, potrivit
competen˛elor legale ∫i prezentului statut;
h) aprob„ opera˛iunile de v‚nzare ∫i cump„rare de
bunuri, potrivit competen˛elor legale ∫i prezentului statut;
i) Ómputernice∫te directorii executivi ∫i orice alt„
persoan„ s„ exercite orice atribu˛ii din sfera sa de
competen˛„;
j) rezolv„ orice alt„ problem„ pe care consiliul de
administra˛ie a stabilit-o Ón sarcina sa.
C. a) Directorii executivi sunt numi˛i de consiliul de
administra˛ie, sunt func˛ionari ai S.C. îCarbonifera“ — S.A.,
nu pot fi membri Ón consiliul de administra˛ie ∫i nici Ón
comitetul de direc˛ie ∫i sunt r„spunz„tori fa˛„ de aceasta
pentru modul de Óndeplinire a Óndatoririlor lor, Ón acelea∫i
condi˛ii ca ∫i administratorii.
b) Atribu˛iile directorilor executivi sunt stabilite prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a S.C.
îCarbonifera“ — S.A.
CAPITOLUL VI
Gestiunea
ARTICOLUL 20
Controlul financiar preventiv

(1) S.C. îCarbonifera“ — S.A. organizeaz„ ∫i exercit„
controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind
opera˛iuni care se refer„ la drepturile ∫i obliga˛iile
patrimoniale, Ón faza de angajare ∫i de plat„, Ón raporturile
cu alte persoane juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercit„ prin organe
de specialitate potrivit legii.
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ARTICOLUL 21
Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaz„ Ón
conformitate cu prevederile legale, prin organele de
specialitate.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueaz„ Ón
totalitate sau prin sondaj, Ón raport cu volumul, valoarea ∫i
natura bunurilor, cu posibilit„˛ile de sustrageri, cu condi˛iile
de p„strare ∫i gestionare, precum ∫i cu frecven˛a abaterilor
constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de
gestiune salaria˛ii au obliga˛ia:
a) s„ pun„ la dispozi˛ie registrele, coresponden˛a,
actele, piesele justificative ∫i alte documente necesare
controlului;
b) s„ prezinte pentru control valorile de orice fel pe
care le gestioneaz„ sau pe care le au Ón p„strare, care
intr„ sub inciden˛a controlului;
c) s„ elibereze potrivit legii documentele solicitate, Ón
original sau Ón copii certificate;
d) s„ dea informa˛ii ∫i explica˛ii verbal ∫i Ón scris, dup„
caz, Ón leg„tur„ cu problemele care formeaz„ obiectul
controlului;
e) s„ semneze cu sau f„r„ obiec˛iuni actele de control;
f) s„ asigure sprijinul ∫i condi˛iile necesare bunei
desf„∫ur„ri a controlului ∫i s„ Ó∫i dea concursul pentru
clarificarea constat„rilor.
(4) Constat„rile organelor financiare de gestiune se vor
consemna Ón actele de control, cu indicarea prevederilor
legale Ónc„lcate ∫i cu stabilirea exact„ a consecin˛elor
economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate,
precum ∫i a m„surilor propuse. Actele de control vor fi
prezentate Consiliului de administra˛ie al S.C. îCarbonifera“ — S.A.
ARTICOLUL 22
Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. îCarbonifera“ — S.A. este controlat„
de ac˛ionari ∫i de 3 cenzori care sunt ale∫i de adunarea
general„ a ac˛ionarilor, dintre care unul va fi recomandat
de Ministerul Finan˛elor Publice. Cel pu˛in unul dintre ei
trebuie s„ fie expert contabil autorizat Ón condi˛iile legii sau
expert contabil.
(2) Adunarea general„ a ac˛ionarilor alege, de
asemenea, acela∫i num„r de cenzori suplean˛i care Ói vor
Ónlocui, Ón condi˛iile legii, pe cenzorii titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor
li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
S.C. îCarbonifera“ — S.A., la situa˛ia patrimoniului, a
profitului ∫i a pierderilor.
(4) Cenzorii au urm„toarele atribu˛ii principale:
a) Ón cursul exerci˛iului financiar verific„ gospod„rirea
mijloacelor fixe ∫i a mijloacelor circulante, portofoliul de
efecte, casa ∫i registrele de eviden˛„ contabil„ ∫i
informeaz„ consiliul de administra˛ie asupra neregulilor
constatate;
b) la Óncheierea exerci˛iului financiar controleaz„
exactitatea inventarului, a documentelor ∫i a informa˛iilor
prezentate de consiliul de administra˛ie asupra conturilor
S.C. îCarbonifera“ — S.A., a bilan˛ului contabil ∫i a
contului de profit ∫i pierdere, prezent‚nd adun„rii generale
a ac˛ionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. îCarbonifera“ — S.A. controleaz„
opera˛iunile de lichidare;

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 770/24.VIII.2005

d) prezint„ adun„rii generale a ac˛ionarilor punctul lor
de vedere la propunerile de reducere a capitalului social
sau de modificare a statutului ∫i a obiectului de activitate
ale S.C. îCarbonifera“ — S.A.
(5) Cenzorii sunt obliga˛i, de asemenea:
a) s„ fac„, Ón fiecare lun„ ∫i inopinat, inspec˛ii ale casei
∫i s„ verifice existen˛a titlurilor sau a valorilor care sunt
proprietatea S.C. îCarbonifera“ — S.A. sau care au fost
primite Ón gaj, cau˛iune ori Ón depozit;
b) s„ ia parte la adun„rile generale ordinare ∫i
extraordinare ale ac˛ionarilor, inser‚nd Ón ordinea de zi
propunerile pe care le vor considera necesare;
c) s„ constate depunerea garan˛iei din partea
administratorilor;
d) s„ vegheze ca dispozi˛iile legii ∫i ale statutului s„ fie
Óndeplinite de administratori ∫i de lichidatori.
(6) Cenzorii se Óntrunesc la sediul S.C. îCarbonifera“ —
S.A. ∫i vor delibera Ómpreun„. Œn cazul apari˛iei unor
neÓn˛elegeri, cenzorii vor putea Óntocmi rapoarte separate
care vor trebui s„ fie prezentate adun„rii generale a
ac˛ionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea general„
extraordinar„ a ac˛ionarilor, dac„ aceasta nu a fost
convocat„ de consiliul de administra˛ie, Ón cazul Ón care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de
2 ani consecutivi, cu excep˛ia primilor 2 ani de la
constituirea S.C. îCarbonifera“ — S.A. sau ori de c‚te ori
consider„ necesar pentru alte situa˛ii privind Ónc„lcarea
dispozi˛iilor legale ∫i statutare.
(8) Atribu˛iile, drepturile ∫i obliga˛iile cenzorilor se
completeaz„ cu dispozi˛iile legale Ón materie.
(9) Cenzorii ∫i cenzorii suplean˛i se numesc de
adunarea general„ a ac˛ionarilor pe o perioad„ de
maximum 3 ani ∫i pot fi reale∫i.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor
persoanele prev„zute la art. 161 alin. (2) din Legea
nr. 31/1990, republicat„.
(11) Cenzorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ónainte de
Ónceperea activit„˛ii o garan˛ie egal„ cu o treime din
garan˛ia stabilit„ pentru membrii consiliului de administra˛ie.
(12) Œn caz de deces, Ómpiedicare fizic„ sau legal„,
Óncetare ori renun˛are la mandat a unui cenzor, acesta
este Ónlocuit de supleantul cel mai Ón v‚rst„.
(13) Dac„ Ón acest mod num„rul cenzorilor nu se poate
completa, cenzorii r„ma∫i numesc alt„ persoan„ Ón locul
vacant, p‚n„ la cea mai apropiat„ adunare general„ a
ac˛ionarilor.
(14) Œn cazul Ón care nu mai r„m‚ne Ón func˛ie nici un
cenzor, consiliul de administra˛ie va convoca adunarea
general„ a ac˛ionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
(15) Cenzorii vor consemna Óntr-un registru special
deliber„rile, precum ∫i constat„rile f„cute Ón exerci˛iul
mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de
adunarea general„ a ac˛ionarilor.
CAPITOLUL VII
Activitatea
ARTICOLUL 23
Exerci˛iul financiar

Exerci˛iul financiar Óncepe la data de 1 ianuarie ∫i se
Óncheie la data de 31 decembrie ale fiec„rui an. Primul
exerci˛iu financiar Óncepe la data constituirii S.C.
îCarbonifera“ — S.A.

ARTICOLUL 24
Personalul

(1) Personalul de conducere ∫i de execu˛ie din cadrul
S.C. îCarbonifera“ — S.A. este numit, angajat ∫i concediat
de directorul general, Ón limita deleg„rii de competen˛„ care
i-a fost acordat„.
(2) Plata salariilor ∫i a impozitelor aferente, a cotelor de
asigur„ri sociale, precum ∫i a altor obliga˛ii fa˛„ de bugetul
de stat se va face potrivit legii.
(3) Drepturile ∫i obliga˛iile personalului S.C.
îCarbonifera“ — S.A. se stabilesc prin regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare, prin contractul colectiv de
munc„ ∫i prin regulamentul intern propriu.
(4) Drepturile de salarizare ∫i celelalte drepturi de
personal se stabilesc prin contractul colectiv de munc„.
ARTICOLUL 25
Eviden˛a contabil„ ∫i bilan˛ul contabil

(1) S.C. îCarbonifera“ — S.A. va ˛ine eviden˛a contabil„
Ón lei noi, va Óntocmi anual bilan˛ul contabil ∫i contul de
profit ∫i pierdere, av‚nd Ón vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finan˛elor Publice.
(2) Subunit„˛ile prev„zute la art. 3 din prezentul statut
vor efectua opera˛iuni contabile p‚n„ la nivelul balan˛ei de
verificare.
ARTICOLUL 26
Registrele

S.C. îCarbonifera“ — S.A. va ˛ine, prin grija membrilor
consiliului de administra˛ie, respectiv a cenzorilor, toate
registrele prev„zute de lege.
CAPITOLUL VIII
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 27
Schimbarea formei juridice

(1) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor poate
hot„rÓ schimbarea formei juridice a S.C. îCarbonifera“ — S.A.
(2) Pe toat„ perioada Ón care statul este ac˛ionar unic
schimbarea formei juridice se va putea face numai cu
aprobarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A.
Ploie∫ti, prin reprezentan˛ii s„i mandata˛i Ón adunarea
general„ a ac˛ionarilor.
ARTICOLUL 28
Dizolvarea

(1) Urm„toarele situa˛ii duc la dizolvarea S.C.
îCarbonifera“ — S.A.:
a) imposibilitatea realiz„rii obiectului de activitate;
b) declararea nulit„˛ii;
c) hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor;
d) pierderea unei jum„t„˛i din capitalul social dup„ ce
s-a consumat fondul de rezerv„ pentru motive ce nu atrag
r„spunderi de orice natur„, dac„ adunarea general„ a
ac˛ionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
limitarea lui la suma r„mas„;
e) alte cauze prev„zute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea S.C. îCarbonifera“ — S.A. se Ónscrie la
oficiul registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 770/24.VIII.2005
ARTICOLUL 29
Lichidarea

(1) Œn caz de dizolvare, S.C. îCarbonifera“ — S.A. va fi
lichidat„.
(2) Lichidarea ∫i repartizarea patrimoniului se fac Ón
condi˛iile ∫i cu respectarea procedurii prev„zute de lege.
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(2) Litigiile n„scute din rela˛iile contractuale dintre S.C.
îCarbonifera“ — S.A. ∫i persoane fizice sau juridice,
rom‚ne ori str„ine, pot fi solu˛ionate ∫i prin arbitraj, potrivit
legii.
CAPITOLUL IX
Dispozi˛ii finale

ARTICOLUL 30
Litigii

ARTICOLUL 31

(1) Litigiile de orice fel, ap„rute Óntre S.C. îCarbonifera“ —
S.A. ∫i persoane fizice sau juridice, rom‚ne ori str„ine,
sunt de competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti de drept
comun.

Prevederile prezentului statut se completeaz„ cu
dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„, cu cele ale
Codului comercial, precum ∫i cu celelalte reglement„ri
legale Ón vigoare.

ANEXA Nr. 2

STATUTUL
Societ„˛ii Comerciale îLignitul“ — S.A. Ploie∫ti
CAPITOLUL I

ARTICOLUL 4

Denumirea, forma juridic„, sediul, durata

Durata

ARTICOLUL 1

Durata S.C. îLignitul“ — S.A. este nelimitat„, cu
Óncepere de la data Ónmatricul„rii sale la oficiul registrului
comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova.

Denumirea

(1) Denumirea societ„˛ii comerciale este Societatea
Comercial„ îLignitul“ — S.A. Ploie∫ti, denumit„ Ón
continuare S.C. îLignitul“ — S.A.
(2) Œn toate actele, facturile, anun˛urile, publica˛iile ∫i Ón
alte acte eman‚nd de la societate denumirea acesteia va fi
urmat„ de cuvintele îsocietate pe ac˛iuni“ sau de ini˛ialele
îS.A.“, de capitalul social, de num„rul de Ónmatriculare la
oficiul registrului comer˛ului ∫i de codul unic de Ónregistrare.
ARTICOLUL 2
Forma juridic„

S.C. îLignitul“ — S.A. este persoan„ juridic„ rom‚n„,
av‚nd forma juridic„ de societate comercial„ pe ac˛iuni.
Aceasta Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu legile
rom‚ne ∫i cu prezentul statut.
ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Sediul S.C. îLignitul“ — S.A. este Ón Rom‚nia,
municipiul Ploie∫ti, str. Bob‚lna nr. 2, jude˛ul Prahova.
(2) Sediul S.C. îLignitul“ — S.A. poate fi mutat Ón alt„
localitate din Rom‚nia, pe baza hot„r‚rii adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor, potrivit legii.
(3) La Ónfiin˛are, S.C. îLignitul“ — S.A. are Ón structur„
urm„toarele subunit„˛i:
— Exploatarea C‚mpulung, cu sediul Ón municipiul
C‚mpulung, str. Negru Vod„ nr. 9, jude˛ul Arge∫.
— Exploatarea Com„ne∫ti, cu sediul Ón localitatea
Com„ne∫ti, Str. Dumbravei nr. 1, jude˛ul Bac„u;
— Exploatarea Filipe∫ti, cu sediul Ón localitatea Filipe∫tii
de P„dure, Str. Minei nr. 20, jude˛ul Prahova;
— Exploatarea Borsec, cu sediul Ón localitatea Borsec,
Str. Minei nr. 1, jude˛ul Harghita.

CAPITOLUL II
Scopul ∫i obiectul de activitate
ARTICOLUL 5
Scopul

Scopul S.C. îLignitul“ — S.A. este efectuarea, cu
respectarea legisla˛iei rom‚ne, de lucr„ri de exploatare ∫i
comercializare a lignitului, precum ∫i valorificarea materiilor
secundare rezultate din exploatare.
ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al S.C. îLignitul“ — S.A.
este:
1020 — Extrac˛ia ∫i prepararea lignitului — cercetarea
geologic„ pentru descoperirea rezervelor de c„rbune,
produc˛ia, transportul ∫i comercializarea c„rbunelui.
Pe l‚ng„ aceasta, S.C. îLignitul“ — S.A. desf„∫oar„ ∫i
urm„toarele activit„˛i secundare:
451 — Organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea terenului
4511 — demolarea construc˛iilor, terasamentelor ∫i
organizare de ∫antiere;
4512 — lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii;
4512 — construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
4525 — alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
4534 — alte lucr„ri de instala˛ii;
5020 — Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
6010 — transporturi pe calea ferat„ (opera˛iuni de
manevr„);
7320 — cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i naturale;
7430 — activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
7525 — activit„˛i de protec˛ie civil„ (salvare minier„).
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CAPITOLUL III
Capitalul social, ac˛iunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social

(1) Capitalul social ini˛ial al S.C. îLignitul“ — S.A. este
de 1.113.000 lei, Ómp„r˛it Ón 11.131 ac˛iuni nominative Ón
valoare nominal„ de 100 lei fiecare ∫i se constituie prin
preluarea unor p„r˛i din capitalul social al Societ„˛ii
Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, care se
reorganizeaz„.
(2) Capitalul social este subscris de statul rom‚n Ón
calitate de ac˛ionar unic, p‚n„ la transmiterea ac˛iunilor din
proprietatea statului c„tre persoane fizice sau juridice,
rom‚ne ori str„ine, Ón condi˛iile legii, ∫i este integral v„rsat
la data constituirii noii societ„˛i comerciale.
(3) Œn capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura
celor prev„zute la art. 136 alin. (4) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ∫i la art. 3 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia.
(4) Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
reprezint„ statul ca ac˛ionar unic la S.C. îLignitul“ — S.A.
∫i exercit„ toate drepturile ce decurg din aceast„ calitate.

extraordinar„ a ac˛ionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea
r„mas„, fie dizolvarea S.C. îLignitul“ — S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai
dup„ dou„ luni de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a, a hot„r‚rii adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor, potrivit prevederilor legale.
ARTICOLUL 10
Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din ac˛iuni

ARTICOLUL 8

(1) Fiecare ac˛iune subscris„ ∫i pl„tit„, potrivit legii,
confer„ de˛in„torului dreptul la un vot Ón adunarea general„
a ac˛ionarilor, dreptul de a alege ∫i de a fi ales Ón
organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozi˛iilor legale ∫i
prevederilor prezentului statut, precum ∫i alte drepturi
prev„zute de lege ∫i de statut.
(2) De˛inerea ac˛iunilor implic„ adeziunea de drept la
statut.
(3) Drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din ac˛iuni urmeaz„
regimul juridic al ac˛iunilor Ón cazul trecerii lor Ón
proprietatea altor persoane.
(4) Obliga˛iile S.C. îLignitul“ — S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar ac˛ionarii r„spund Ón limita
capitalului social subscris.

Ac˛iunile

ARTICOLUL 11

(1) Ac˛iunile S.C. îLignitul“ — S.A. sunt nominative ∫i
vor cuprinde toate elementele prev„zute de lege.
(2) S.C. îLignitul“ — S.A. va ˛ine eviden˛a ac˛ionarilor ∫i
a ac˛iunilor Óntr-un registru numerotat, sigilat ∫i parafat,
care se p„streaz„ la sediul s„u.

Cesiunea ac˛iunilor

ARTICOLUL 9
Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor, Ón
condi˛iile ∫i cu respectarea procedurii prev„zute de lege.
(2) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor va
putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea
dispozi˛iilor legale Ón vigoare la data major„rii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi Ón numerar ∫i/sau Ón natur„;
b) Óncorporarea rezervelor, cu excep˛ia rezervelor legale,
precum ∫i a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor crean˛e lichide ∫i exigibile asupra
S.C. îLignitul“ — S.A. cu ac˛iuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea general„ a
ac˛ionarilor ori de consiliul de administra˛ie, dup„ caz,
potrivit legii.
(4) Hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare a
ac˛ionarilor pentru majorarea capitalului social va fi
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a,
acord‚ndu-se pentru exerci˛iul dreptului de preferin˛„ un
termen de cel pu˛in o lun„, cu Óncepere din ziua public„rii.
(5) Reducerea capitalului social se face Ón condi˛iile
legii.
(6) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) mic∫orarea num„rului de ac˛iuni;
b) reducerea valorii nominale a ac˛iunilor;
c) dob‚ndirea propriilor ac˛iuni, urmat„ de anularea lor;
d) alte procedee prev„zute de lege.
(7) Œn cazul Ón care administratorii constat„ pierderea a
jum„tate din capitalul social, ei sunt obliga˛i s„ convoace,
Ón termen de maximum 60 de zile, adunarea general„

(1) Œn orice raporturi cu S.C. îLignitul“ — S.A., aceasta
recunoa∫te pentru fiecare ac˛iune un singur proprietar.
(2) Cesiunea par˛ial„ sau total„ a ac˛iunilor Óntre
ac˛ionari ∫i/sau Óntre ace∫tia ∫i ter˛i se face Ón condi˛iile ∫i
cu procedura prev„zute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea ac˛iunilor

(1) Œn cazul pierderii uneia sau mai multor ac˛iuni,
proprietarul va trebui s„ anun˛e consiliul de administra˛ie ∫i
s„ fac„ public„ pierderea acestora Ón pres„.
(2) Dup„ 6 luni ac˛ionarul va putea ob˛ine un duplicat al
ac˛iunilor pierdute.
CAPITOLUL IV
Adunarea general„ a ac˛ionarilor
ARTICOLUL 13
Reprezentarea

(1) Œn perioada Ón care statul este ac˛ionar unic la S.C.
îLignitul“ — S.A. interesele acestuia Ón adunarea general„
a ac˛ionarilor vor fi reprezentate de Societatea Na˛ional„ a
C„rbunelului — S.A. Ploie∫ti.
(2) Reprezentan˛ii Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor
sunt Ón num„r de 3, numi˛i ∫i revoca˛i prin hot„r‚re a
Adun„rii generale a ac˛ionarilor a Societ„˛ii Na˛ionale a
C„rbunelului — S.A. Ploie∫ti, Ón baza mandatului emis de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului.
ARTICOLUL 14
Atribu˛iile adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor este organul de
conducere al S.C. îLignitul“ — S.A., care decide asupra
politicii economice a acesteia ∫i asupra activit„˛ii ei, Ón
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conformitate cu mandatul primit de la ac˛ionarul Societatea
Na˛ional„ a C„rbunelului — S.A. Ploie∫ti.
(2) Adun„rile generale ale ac˛ionarilor sunt ordinare ∫i
extraordinare.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, adunarea general„ a
ac˛ionarilor adopt„ hot„r‚ri.
(4) Pentru activitatea depus„ repezentan˛ii statului Ón
adunarea general„ a ac˛ionarilor au dreptul la o
indemniza˛ie.
(5) Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor are
urm„toarele atribu˛ii:
a) aprob„ strategia global„ de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare ∫i restructurare economicofinanciar„ a S.C. îLignitul“ — S.A.;
b) alege consiliul de administra˛ie conform prevederilor
Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,
Ól descarc„ de gestiune ∫i Ól revoc„;
c) alege 3 cenzori ∫i suplean˛ii acestora, conform
prevederilor legale;
d) stabile∫te nivelul remunera˛iei lunare cuvenite
membrilor consiliului de administra˛ie, secretarului acestuia
∫i cenzorilor;
e) stabile∫te competen˛ele ∫i r„spunderile consiliului de
administra˛ie ∫i ale cenzorilor ∫i aprob„ regulamentul de
func˛ionare a consiliului de administra˛ie;
f) examineaz„ ∫i aprob„ programul de activitate ∫i
proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli;
g) aprob„ constituirea rezervelor statutare;
h) examineaz„, aprob„ sau modific„ situa˛ia financiar„
anual„ ∫i contul de profit ∫i pierdere, dup„ analizarea
rapoartelor consiliului de administra˛ie ∫i ale cenzorilor;
i) aprob„ repartizarea profitului ∫i fixeaz„ dividendul,
conform legisla˛iei Ón vigoare;
j) hot„r„∫te cu privire la executarea de investi˛ii ∫i
repara˛ii capitale ∫i stabile∫te plafonul valoric de la care
competen˛a revine consiliului de administra˛ie;
k) hot„r„∫te cu privire la Ónfiin˛area ∫i desfiin˛area de
subunit„˛i f„r„ personalitate juridic„;
l) aprob„ deleg„ri de competen˛e pentru consiliul de
administra˛ie;
m) stabile∫te nivelul garan˛iei cerute administratorilor, Ón
condi˛iile legii;
n) se pronun˛„ asupra gestiunii administratorilor ∫i
asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C.
îLignitul“ — S.A. de c„tre ace∫tia;
o) nume∫te directorul general al S.C. îLignitul“ — S.A.
∫i Ói stabile∫te salariul;
p) Óncheie contractul de administrare cu membrii
consiliului de administra˛ie;
r) hot„r„∫te cu privire la contractarea de Ómprumuturi
bancare ∫i la acordarea de garan˛ii ∫i stabile∫te plafonul
valoric de la care competen˛a revine consiliului de
administra˛ie;
s) hot„r„∫te cu privire la ac˛ionarea Ón justi˛ie a
administratorilor, a directorului general ∫i a cenzorilor
pentru pagubele pricinuite S.C. îLignitul“ — S.A.;
∫) stabile∫te plafoane valorice ∫i competen˛e de
efectuare a cheltuielilor;
t) Óndepline∫te orice alt„ atribu˛ie stabilit„ de lege Ón
sarcina sa.
(6) Pentru atribu˛iile prev„zute la alin. (5) lit. b), f), h), i)
j), k), l) ∫i n), adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor nu
va putea lua hot„r‚ri dec‚t Ón urma ob˛inerii, Ón prealabil,
de c„tre fiecare reprezentant a unui mandat al ac˛ionarilor
care l-au numit.
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(7) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor are
urm„toarele atribu˛ii:
a) hot„r„∫te cu privire la majorarea sau la reducerea
capitalului social;
b) hot„r„∫te reÓntregirea capitalului social prin emisiunea
de noi ac˛iuni;
c) hot„r„∫te cu privire la mutarea sediului S.C. îLignitul“ —
S.A.;
d) hot„r„∫te, dac„ este cazul, modificarea ∫i
completarea obiectului de activitate;
e) aprob„ conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón alta,
Ón condi˛iile legii;
f) hot„r„∫te emisiunea de obliga˛iuni ∫i conversia unei
categorii de obliga˛iuni Ón alt„ categorie sau Ón ac˛iuni;
g) hot„r„∫te cu privire la orice modificare a statutului;
h) hot„r„∫te cump„rarea de ac˛iuni, cotarea la burs„,
v‚nzarea ∫i tranzac˛ionarea pe pia˛„ a ac˛iunilor proprii;
i) hot„r„∫te Ón orice alte probleme privind activitatea
S.C. îLignitul“ — S.A., cu excep˛ia celor care revin adun„rii
generale ordinare a ac˛ionarilor.
(8) Pentru hot„r‚rile adun„rii generale extraordinare a
ac˛ionarilor fiecare reprezentant trebuie s„ ob˛in„ un
mandat special de la organul care l-a numit.
ARTICOLUL 15
Convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor se convoac„ ori de
c‚te ori va fi necesar de c„tre pre∫edintele consiliului de
administra˛ie sau de c„tre un membru al acestuia, pe baza
Ómputernicirii date de pre∫edinte.
(2) Adun„rile generale ordinare ale ac˛ionarilor au loc
cel pu˛in o dat„ pe an, Ón cel mult 4 luni de la Óncheierea
exerci˛iului financiar.
(3) Adun„rile generale extraordinare ale ac˛ionarilor se
convoac„ la cererea ac˛ionarilor reprezent‚nd a zecea
parte din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
(4) Adunarea general„ a ac˛ionarilor va fi convocat„ Ón
conformitate cu dispozi˛iile prezentului statut, cu cel pu˛in
15 zile Ónainte de data stabilit„.
(5) Convocarea va fi publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Óntr-un ziar de larg„ circula˛ie
din localitatea Ón care se afl„ sediul S.C. îLignitul“ — S.A.
sau din cea mai apropiat„ localitate.
(6) Convocarea va cuprinde locul ∫i data ˛inerii adun„rii
generale a ac˛ionarilor, precum ∫i ordinea de zi, cu
men˛ionarea explicit„ a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterii acesteia.
(7) C‚nd pe ordinea de zi figureaz„ propuneri pentru
modificarea statutului, convocarea va trebui s„ cuprind„
textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea general„ a ac˛ionarilor se Óntrune∫te la
sediul S.C. îLignitul“ — S.A. sau Ón alt loc indicat Ón
convocare.
ARTICOLUL 16
Organizarea adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale
ordinare a ac˛ionarilor este necesar„ prezen˛a ac˛ionarilor
care reprezint„ cel pu˛in jum„tate din capitalul social, iar
hot„r‚rile trebuie s„ fie luate de ac˛ionarii care de˛in
majoritatea absolut„ din capitalul social reprezentat Ón
aceasta.
(2) Dac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor nu
poate lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor prev„zute la
alin. (1), adunarea general„ a ac˛ionarilor ce se va Óntruni
dup„ a doua convocare poate s„ delibereze asupra
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problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dint‚i adun„ri,
oricare ar fi partea de capital social reprezentat„ de
ac˛ionarii prezen˛i, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezen˛a ac˛ionarilor
reprezent‚nd trei p„trimi din capitalul social, iar hot„r‚rile
s„ fie luate cu votul unui num„r de ac˛ionari care s„
reprezinte cel pu˛in jum„tate din capitalul social;
b) la convoc„rile urm„toare, prezen˛a ac˛ionarilor
reprezent‚nd jum„tate din capitalul social, iar hot„r‚rile s„
fie luate cu votul unui num„r de ac˛ionari care s„
reprezinte cel pu˛in o treime din capitalul social.
(4) Adunarea general„ a ac˛ionarilor alege un secretar
care s„ verifice lista de prezen˛„ a ac˛ionarilor ∫i s„
Óntocmeasc„ procesul-verbal al ∫edin˛ei adun„rii generale a
ac˛ionarilor.
(5) Procesul-verbal al adun„rii generale a ac˛ionarilor se
va scrie Óntr-un registru sigilat ∫i parafat. Procesul-verbal va
fi semnat de persoana care a prezidat ∫edin˛a ∫i de
secretarul care l-a Óntocmit.
(6) La ∫edin˛ele adun„rii generale ordinare ∫i
extraordinare a ac˛ionarilor, Ón care se dezbat probleme
privitoare la raporturile de munc„ cu personalul
S.C. îLignitul“ — S.A., pot fi invita˛i ∫i reprezentan˛ii
salaria˛ilor, care nu vor avea drept de vot.
ARTICOLUL 17
Exercitarea dreptului de vot Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor

(1) Hot„r‚rile adun„rii generale a ac˛ionarilor se iau de
regul„ prin vot deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
membrilor consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor, pentru
revocarea lor ∫i pentru luarea hot„r‚rilor referitoare la
r„spunderea administratorilor.
(3) Hot„r‚rile luate de adunarea general„ a ac˛ionarilor
Ón limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii
chiar ∫i pentru ac˛ionarii care nu au luat parte la adunare
sau care au votat Ómpotriv„.
CAPITOLUL V
Consiliul de administra˛ie
ARTICOLUL 18
Organizare

(1) S.C. îLignitul“ — S.A. este administrat„ de un
consiliu de administra˛ie compus din 5 membri, numi˛i ∫i
revoca˛i de adunarea general„ a ac˛ionarilor, Ón baza
mandatului emis de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului,
dintre care unul va fi recomandat de Ministerul Finan˛elor
Publice.
(2) Membrii consiliului de administra˛ie sunt numi˛i pe o
perioad„ de cel mult 4 ani.
(3) Œn situa˛ia Ón care se creeaz„ un loc vacant Ón
consiliul de administra˛ie, adunarea general„ a ac˛ionarilor
nume∫te un nou administrator Ón vederea ocup„rii acestuia.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a
ocupa locul vacant va fi egal„ cu perioada care a r„mas
p‚n„ la expirarea mandatului predecesorului s„u.
(4) Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te lunar la
sediul S.C. îLignitul“ — S.A. sau ori de c‚te ori este
necesar, la convocarea pre∫edintelui ori a unei treimi din
num„rul membrilor s„i.

(5) Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
baza propriului s„u regulament ∫i a reglement„rilor legale
Ón vigoare.
(6) Consiliul de administra˛ie este prezidat de
pre∫edinte, iar Ón lipsa acestuia, de un membru, Ón baza
mandatului pre∫edintelui.
(7) Pre∫edintele nume∫te un secretar fie dintre membrii
consiliului de administra˛ie, fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. îLignitul“ — S.A. se asigur„ de
c„tre directorul general, care este ∫i pre∫edintele consiliului
de administra˛ie.
(9) Pentru valabilitatea hot„r‚rilor este necesar„
prezen˛a a cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor
consiliului de administra˛ie, iar acestea se iau cu
majoritatea absolut„ a membrilor prezen˛i.
(10) Dezbaterile consiliului de administra˛ie au loc
conform ordinii de zi stabilite ∫i comunicate de pre∫edinte
cu cel pu˛in 7 zile Ónainte de data ˛inerii ∫edin˛ei.
Dezbaterile se consemneaz„ Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei,
care se scrie Óntr-un registru sigilat ∫i parafat de
pre∫edintele consiliului de administra˛ie.
(11) Procesul-verbal se semneaz„ de to˛i membrii
consiliului de administra˛ie ∫i de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de
administra˛ie redacteaz„ hot„r‚rea acestuia, care se
semneaz„ de c„tre pre∫edinte.
(13) Consiliul de administra˛ie poate delega, prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, o parte din
atribu˛iile sale directorului general al S.C. îLignitul“ — S.A.
∫i poate recurge, de asemenea, la exper˛i pentru
solu˛ionarea anumitor probleme.
(14) Œn rela˛iile cu ter˛ii S.C. îLignitul“ — S.A. este
reprezentat„ de directorul general, care semneaz„ actele
de angajare fa˛„ de ace∫tia, pe baza ∫i Ón limitele
Ómputernicirilor date de consiliul de administra˛ie.
(15) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este obligat
s„ pun„ la dispozi˛ie ac˛ionarilor ∫i cenzorilor, la cererea
acestora, toate documentele S.C. îLignitul“ — S.A.
(16) Membrii consiliului de administra˛ie vor depune o
garan˛ie conform prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administra˛ie r„spund
individual sau solidar, dup„ caz, fa˛„ de S.C. îLignitul“ —
S.A. pentru prejudiciile rezultate din infrac˛iuni ori abateri
de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul
statut sau pentru gre∫eli Ón administrarea acesteia. Œn astfel
de situa˛ii ei vor putea fi revoca˛i prin hot„r‚re a adun„rii
generale a ac˛ionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru Ón
consiliul de administra˛ie sau cu aceea de director
persoanele prev„zute la art. 138 din Legea nr. 31/1990
privind societ„˛ile comerciale, republicat„.
(19) La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie vor fi
convoca˛i ∫i cenzorii.
ARTICOLUL 19
Atribu˛iile consiliului de administra˛ie, ale directorului general
∫i ale directorilor executivi

A. Consiliul de administra˛ie are, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
a) elaboreaz„ structura organizatoric„ ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare ale S.C. îLignitul“ — S.A.;
b) aprob„ nivelul garan˛iilor ∫i modul de constituire a
acestora pentru directorul general, directorii executivi ai
S.C. îLignitul“ — S.A. ∫i pentru persoanele care au
calitatea de gestionar;
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c) Óncheie acte juridice prin care s„ dob‚ndeasc„, s„
Ónstr„ineze, s„ Ónchirieze, s„ schimbe sau s„ constituie Ón
garan˛ie bunuri aflate Ón patrimoniul S.C. îLignitul“ — S.A.,
cu aprobarea adun„rii generale a ac˛ionarilor, atunci c‚nd
legea impune aceast„ condi˛ie;
d) nume∫te ∫i revoc„ directorii executivi ai societ„˛ii,
atunci c‚nd ace∫tia nu fac parte din echipa managerial„;
e) aprob„ deleg„rile de competen˛„ pentru directorul
general ∫i pentru persoanele din conducerea S.C. îLignitul“ —
S.A. Ón vederea execut„rii opera˛iunilor acesteia;
f) aprob„ Óncheierea oric„ror contracte pentru care nu a
delegat competen˛a directorului general al S.C. îLignitul“ —
S.A.;
g) supune anual adun„rii generale a ac˛ionarilor, Ón
termen de 60 de zile de la Óncheierea exerci˛iului financiar,
raportul cu privire la activitatea S.C. îLignitul“ — S.A.,
bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i pierdere pe anul
precedent, precum ∫i proiectul programului de activitate ∫i
proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli ale S.C. îLignitul“ —
S.A. pe anul Ón curs;
h) aprob„ Óncheierea contractelor de import-export
necesare Ón vederea dezvolt„rii, p‚n„ la limita cuantumului
valoric stabilit de adunarea general„ a ac˛ionarilor;
i) stabile∫te drepturile, obliga˛iile ∫i responsabilit„˛ile
personalului S.C. îLignitul“ — S.A., conform structurii
organizatorice aprobate;
j) stabile∫te competen˛ele ∫i nivelul de contractare a
Ómprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe
termen scurt ∫i mediu ∫i aprob„ eliberarea garan˛iilor;
k) aprob„ num„rul de posturi ∫i normativul de constituire
a compartimentelor func˛ionale ∫i de produc˛ie;
l) aprob„ programele de dezvoltare ∫i de investi˛ii;
m) stabile∫te ∫i aprob„, Ón limita bugetului de venituri ∫i
cheltuieli aprobat de adunarea general„ a ac˛ionarilor,
modific„ri Ón structura acestuia, Ón limita competen˛elor
pentru care a primit mandat;
n) negociaz„ contractul colectiv de munc„ ∫i aprob„
statutul personalului;
o) rezolv„ orice alte probleme stabilite de adunarea
general„ a ac˛ionarilor sau care sunt prev„zute de
legisla˛ia Ón vigoare.
B. Directorul general are, Ón principal, urm„toarele
atribu˛ii:
a) reprezint„ S.C. îLignitul“ — S.A. Ón raporturile cu
ter˛ii;
b) aplic„ strategia ∫i politicile de dezvoltare ale S.C.
îLignitul“ — S.A., aprobate de adunarea general„ a
ac˛ionarilor;
c) angajeaz„, promoveaz„ ∫i concediaz„ personalul
salariat, Ón condi˛iile legii;
d) negociaz„, Ón condi˛iile legii, contractele individuale
de munc„;
e) Óncheie acte juridice Ón numele ∫i pe seama S.C.
îLignitul“ — S.A., Ón limitele Ómputernicirilor acordate de
consiliul de administra˛ie;
f) aprob„ opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i, potrivit
competen˛elor legale ∫i prezentului statut;
g) aprob„ opera˛iunile de v‚nzare ∫i cump„rare de
bunuri, potrivit competen˛elor legale ∫i prezentului statut;
h) Ómputernice∫te directorii executivi ∫i orice alt„
persoan„ s„ exercite orice atribu˛ii din sfera sa de
competen˛„;
i) rezolv„ orice alt„ problem„ pe care consiliul de
administra˛ie a stabilit-o Ón sarcina sa.
C. a) Directorii executivi sunt numi˛i de consiliul de
administra˛ie, sunt func˛ionari ai S.C. îLignitul“ — S.A., nu
pot fi membrii Ón consiliul de administra˛ie ∫i nici Ón
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comitetul de direc˛ie ∫i sunt r„spunz„tori fa˛„ de aceasta
pentru modul de Óndeplinire a Óndatoririlor lor, Ón acelea∫i
condi˛ii ca ∫i administratorii.
b) Atribu˛iile directorilor executivi sunt stabilite prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a S.C. îLignitul“ — S.A.
CAPITOLUL VI
Gestiunea
ARTICOLUL 20
Controlul financiar preventiv

(1) S.C. îLignitul“ — S.A. organizeaz„ ∫i exercit„
controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind
opera˛iuni care se refer„ la drepturile ∫i obliga˛iile
patrimoniale, Ón faza de angajare ∫i de plat„, Ón raporturile
cu alte persoane juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercit„ prin organe
de specialitate potrivit legii.
ARTICOLUL 21
Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaz„ Ón
conformitate cu prevederile legale, prin organele de
specialitate.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueaz„ Ón
totalitate sau prin sondaj, Ón raport cu volumul, valoarea ∫i
natura bunurilor, cu posibilit„˛ile de sustrageri, cu condi˛iile
de p„strare ∫i gestionare, precum ∫i cu frecven˛a abaterilor
constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de
gestiune salaria˛ii au obliga˛ia:
a) s„ pun„ la dispozi˛ie registrele, coresponden˛a,
actele, piesele justificative ∫i alte documente necesare
controlului;
b) s„ prezinte pentru control valorile de orice fel pe
care le gestioneaz„ sau pe care le au Ón p„strare, care
intr„ sub inciden˛a controlului;
c) s„ elibereze potrivit legii documentele solicitate, Ón
original sau Ón copii certificate;
d) s„ dea informa˛ii ∫i explica˛ii verbal ∫i Ón scris, dup„
caz, Ón leg„tur„ cu problemele care formeaz„ obiectul
controlului;
e) s„ semneze cu sau f„r„ obiec˛iuni actele de control;
f) s„ asigure sprijinul ∫i condi˛iile necesare bunei
desf„∫ur„ri a controlului ∫i s„ Ó∫i dea concursul pentru
clarificarea constat„rilor.
(4) Constat„rile organelor financiare de gestiune se vor
consemna Ón actele de control, cu indicarea prevederilor
legale Ónc„lcate ∫i cu stabilirea exact„ a consecin˛elor
economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate,
precum ∫i a m„surilor propuse. Actele de control vor fi
prezentate Consiliului de administra˛ie al S.C. îLignitul“ — S.A.
ARTICOLUL 22
Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. îLignitul“ — S.A. este controlat„ de
ac˛ionari ∫i de 3 cenzori care sunt ale∫i de adunarea
general„ a ac˛ionarilor, dintre care unul va fi recomandat
de Ministerul Finan˛elor Publice. Cel pu˛in unul dintre ei
trebuie s„ fie expert contabil autorizat Ón condi˛iile legii sau
expert contabil.
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(2) Adunarea general„ a ac˛ionarilor alege, de
asemenea, acela∫i num„r de cenzori suplean˛i care Ói vor
Ónlocui, Ón condi˛iile legii, pe cenzorii titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor
li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
S.C. îLignitul“ — S.A., la situa˛ia patrimoniului, a profitului
∫i a pierderilor.
(4) Cenzorii au urm„toarele atribu˛ii principale:
a) Ón cursul exerci˛iului financiar verific„ gospod„rirea
mijloacelor fixe ∫i a mijloacelor circulante, portofoliul de
efecte, casa ∫i registrele de eviden˛„ contabil„ ∫i
informeaz„ consiliul de administra˛ie asupra neregulilor
constatate;
b) la Óncheierea exerci˛iului financiar controleaz„
exactitatea inventarului, a documentelor ∫i a informa˛iilor
prezentate de consiliul de administra˛ie asupra conturilor
S.C. îLignitul“ — S.A., a bilan˛ului contabil ∫i a contului de
profit ∫i pierdere, prezent‚nd adun„rii generale a
ac˛ionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. îLignitul“ — S.A. controleaz„
opera˛iunile de lichidare;
d) prezint„ adun„rii generale a ac˛ionarilor punctul lor
de vedere la propunerile de reducere a capitalului social
sau de modificare a statutului ∫i a obiectului de activitate
ale S.C. îLignitul“ — S.A.
(5) Cenzorii sunt obliga˛i, de asemenea:
a) s„ fac„, Ón fiecare lun„ ∫i inopinat, inspec˛ii ale casei
∫i s„ verifice existen˛a titlurilor sau a valorilor care sunt
proprietatea S.C. îLignitul“ — S.A. sau care au fost primite
Ón gaj, cau˛iune ori Ón depozit;
b) s„ ia parte la adun„rile generale ordinare ∫i
extraordinare ale ac˛ionarilor, inser‚nd Ón ordinea de zi
propunerile pe care le vor considera necesare;
c) s„ constate depunerea garan˛iei din partea
administratorilor;
d) s„ vegheze ca dispozi˛iile legii ∫i ale statutului s„ fie
Óndeplinite de administratori ∫i de lichidatori.
(6) Cenzorii se Óntrunesc la sediul S.C. îLignitul“ — S.A.
∫i vor delibera Ómpreun„. Œn cazul apari˛iei unor
neÓn˛elegeri, cenzorii vor putea Óntocmi rapoarte separate
care vor trebui s„ fie prezentate adun„rii generale a
ac˛ionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea general„
extraordinar„ a ac˛ionarilor, dac„ aceasta nu a fost
convocat„ de consiliul de administra˛ie, Ón cazul Ón care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de
2 ani consecutivi, cu excep˛ia primilor 2 ani de la
constituirea S.C. îLignitul“ — S.A. sau ori de c‚te ori
consider„ necesar pentru alte situa˛ii privind Ónc„lcarea
dispozi˛iilor legale ∫i statutare.
(8) Atribu˛iile, drepturile ∫i obliga˛iile cenzorilor se
completeaz„ cu dispozi˛iile legale Ón materie.
(9) Cenzorii ∫i cenzorii suplean˛i se numesc de
adunarea general„ a ac˛ionarilor pe o perioad„ de
maximum 3 ani ∫i pot fi reale∫i.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor
persoanele prev„zute la art. 161 alin. (2) din Legea
nr. 31/1990, republicat„.
(11) Cenzorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ónainte de
Ónceperea activit„˛ii o garan˛ie egal„ cu o treime din
garan˛ia stabilit„ pentru membrii consiliului de administra˛ie.
(12) Œn caz de deces, Ómpiedicare fizic„ sau legal„,
Óncetare ori renun˛are la mandat a unui cenzor, acesta
este Ónlocuit de supleantul cel mai Ón v‚rst„.
(13) Dac„ Ón acest mod num„rul cenzorilor nu se poate
completa, cenzorii r„ma∫i numesc alt„ persoan„ Ón locul
vacant, p‚n„ la cea mai apropiat„ adunare general„ a
ac˛ionarilor.

(14) Œn cazul Ón care nu mai r„m‚ne Ón func˛ie nici un
cenzor, consiliul de administra˛ie va convoca adunarea
general„ a ac˛ionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
(15) Cenzorii vor consemna Óntr-un registru special
deliber„rile, precum ∫i constat„rile f„cute Ón exerci˛iul
mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de
adunarea general„ a ac˛ionarilor.
CAPITOLUL VII
Activitatea
ARTICOLUL 23
Exerci˛iul financiar

Exerci˛iul financiar Óncepe la data de 1 ianuarie ∫i se
Óncheie la data de 31 decembrie ale fiec„rui an. Primul
exerci˛iu financiar Óncepe la data constituirii S.C. îLignitul“ — S.A.
ARTICOLUL 24
Personalul

(1) Personalul de conducere ∫i de execu˛ie din cadrul
S.C. îLignitul“ — S.A. este numit, angajat ∫i concediat de
directorul general Ón limita deleg„rii de competen˛„ care i-a
fost acordat„.
(2) Plata salariilor ∫i a impozitelor aferente, a cotelor de
asigur„ri sociale, precum ∫i a altor obliga˛ii fa˛„ de bugetul
de stat se va face potrivit legii.
(3) Drepturile ∫i obliga˛iile personalului S.C. îLignitul“ —
S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare, contractul colectiv de munc„ ∫i regulamentul
intern propriu.
(4) Drepturile de salarizare ∫i celelalte drepturi de
personal se stabilesc prin contractul colectiv de munc„.
ARTICOLUL 25
Eviden˛a contabil„ ∫i bilan˛ul contabil

S.C. îLignitul“ — S.A. va ˛ine eviden˛a contabil„ Ón lei
noi, va Óntocmi anual bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i
pierdere, av‚nd Ón vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finan˛elor Publice.
ARTICOLUL 26
Registrele

S.C. îLignitul“ — S.A. va ˛ine, prin grija membrilor
consiliului de administra˛ie, respectiv a cenzorilor, toate
registrele prev„zute de lege.
CAPITOLUL VIII
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 27
Schimbarea formei juridice

(1) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor poate
hot„rÓ schimbarea formei juridice a S.C. îLignitul“ — S.A.
(2) Pe toat„ perioada Ón care statul este ac˛ionar unic
schimbarea formei juridice se va putea face numai cu
aprobarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A.
Ploie∫ti, prin reprezentan˛ii s„i mandata˛i Ón adunarea
general„ a ac˛ionarilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 770/24.VIII.2005
ARTICOLUL 28
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(2) Lichidarea ∫i repartizarea patrimoniului se fac Ón
condi˛iile ∫i cu respectarea procedurii prev„zute de lege.

Dizolvarea

(1) Urm„toarele situa˛ii duc la dizolvarea S.C. îLignitul“ — S.A.:
a) imposibilitatea realiz„rii obiectului de activitate;
b) declararea nulit„˛ii;
c) hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor;
d) pierderea unei jum„t„˛i din capitalul social dup„ ce
s-a consumat fondul de rezerv„ pentru motive ce nu atrag
r„spunderi de orice natur„, dac„ adunarea general„ a
ac˛ionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
limitarea lui la suma r„mas„;
e) alte cauze prev„zute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea S.C. îLignitul“ — S.A. se Ónscrie la oficiul
registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 30
Litigii

(1) Litigiile de orice fel, ap„rute Óntre S.C. îLignitul“ —
S.A. ∫i persoane fizice sau juridice, rom‚ne ori str„ine,
sunt de competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti de drept
comun.
(2) Litigiile n„scute din rela˛iile contractuale dintre S.C.
îLignitul“ — S.A. ∫i persoane fizice sau juridice, rom‚ne ori
str„ine, pot fi solu˛ionate ∫i prin arbitraj, potrivit legii.
CAPITOLUL IX
Dispozi˛ii finale

ARTICOLUL 29

ARTICOLUL 31

Lichidarea

Prevederile prezentului statut se completeaz„ cu
dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„, cu cele ale
Codului comercial, precum ∫i cu celelalte reglement„ri
legale Ón vigoare.

(1) Œn caz de dizolvare, S.C. îLignitul“ — S.A. va fi
lichidat„.

ANEXA Nr. 3

STATUTUL
Societ„˛ii Comerciale îS„lajul“ — S.A. S„rm„∫ag
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridic„, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea

(1) Denumirea societ„˛ii comerciale este Societatea
Comercial„ îS„lajul“ — S.A., denumit„ Ón continuare
S.C. îS„lajul“ — S.A.
(2) Œn toate actele, facturile, anun˛urile, publica˛iile ∫i Ón
alte acte eman‚nd de la societate denumirea acesteia va fi
urmat„ de cuvintele îsocietate pe ac˛iuni“ sau de ini˛ialele
îS.A.“, de capitalul social ∫i de num„rul de Ónmatriculare la
oficiul registrului comer˛ului ∫i de codul unic de Ónregistrare.

— Microcariera Carastelec, cu sediul Ón localitatea
Carastelec, jude˛ul S„laj.
(4) Societatea poate Ónfiin˛a sucursale, reprezentan˛e,
agen˛ii ∫i alte puncte de lucru, pe baza hot„r‚rii adun„rii
generale a ac˛ionarilor
ARTICOLUL 4
Durata

Durata S.C. îS„lajul“ — S.A. este nelimitat„, cu
Óncepere de la data Ónmatricul„rii sale la oficiul registrului
comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul S„laj.
CAPITOLUL II
Scopul ∫i obiectul de activitate

ARTICOLUL 2
Forma juridic„

ARTICOLUL 5
Scopul

S.C. îS„lajul“ — S.A. este persoan„ juridic„ rom‚n„,
av‚nd forma juridic„ de societate comercial„ pe ac˛iuni.
Aceasta Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu legile
rom‚ne ∫i cu prezentul statut.

Scopul S.C. îS„lajul“ — S.A. este efectuarea, cu
respectarea legisla˛iei rom‚ne, de lucr„ri de exploatare ∫i
comercializare a lignitului, precum ∫i valorificarea materiilor
secundare rezultate din exploatare.

ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Sediul S.C. îS„lajul“ — S.A. este Ón Rom‚nia,
localitatea S„rm„∫ag, Str. Minei nr. 1, jude˛ul S„laj.
(2) Sediul S.C. îS„lajul“ — S.A. poate fi mutat Ón alt„
localitate din Rom‚nia, pe baza hot„r‚rii adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor, potrivit legii.
(3) La Ónfiin˛are, S.C. îS„lajul“ — S.A. are Ón structur„
urm„toarele puncte de lucru:
— Cariera Bobota, cu sediul Ón comuna Bobota, jude˛ul
S„laj;
— Sectorul subteran Ip, cu sediul Ón localitatea Ip,
jude˛ul S„laj;

ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al S.C. îS„lajul“ — S.A.
este:
1020 — extrac˛ia ∫i prepararea lignitului — cercetarea
geologic„ pentru descoperirea rezervelor de c„rbune,
produc˛ia, transportul ∫i comercializarea c„rbunelui.
Pe l‚ng„ aceasta, societatea desf„∫oar„ ∫i urm„toarele
activit„˛i secundare:
451 — organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea terenului;
4511 — demolarea construc˛iilor, terasamentelor ∫i
organizare de ∫antiere;
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4512 — lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii;
4512 — construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
4525 — alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
4534 — alte lucr„ri de instala˛ii;
5020 — Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
6010 — transporturi pe calea ferat„ (opera˛iuni de
manevr„);
7320 — cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i naturale;
7430 — activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
7525 — activit„˛i de protec˛ie civil„ (salvare minier„).
CAPITOLUL III
Capitalul social, ac˛iunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social

(1) Capitalul social ini˛ial al S.C. îS„lajul“ — S.A. este
de 11.186.600 lei noi, Ómp„r˛it Ón 111.866 ac˛iuni
nominative Ón valoare nominal„ de 100 lei fiecare, ∫i se
constituie prin preluarea unor p„r˛i din capitalul social al
Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, care se
reorganizeaz„.
(2) Capitalul social este subscris de statul rom‚n Ón
calitate de ac˛ionar unic, p‚n„ la transmiterea ac˛iunilor din
proprietatea statului c„tre persoane fizice sau juridice,
rom‚ne ori str„ine, Ón condi˛iile legii, ∫i este integral v„rsat
la data constituirii noii societ„˛i comerciale.
(3) Œn capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura
celor prev„zute la art. 136 alin. (4) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ∫i la art. 3 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia.
(4) Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
reprezint„ statul ca ac˛ionar unic la S.C. îS„lajul“ — S.A.
∫i exercita toate drepturile ce decurg din aceast„ calitate.
ARTICOLUL 8
Ac˛iunile

(1) Ac˛iunile S.C. îS„lajul“ — S.A. sunt nominative ∫i
vor cuprinde toate elementele prev„zute de lege.
(2) S.C. îS„lajul“ — S.A. va ˛ine eviden˛a ac˛ionarilor ∫i
a ac˛iunilor Óntr-un registru numerotat, sigilat ∫i parafat,
care se p„streaz„ la sediul s„u.
ARTICOLUL 9
Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hot„r‚rii Adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor a
Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, Ón
condi˛iile ∫i cu respectarea procedurii prev„zute de lege.
(2) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor a
Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti va putea
decide majorarea capitalului social, cu respectarea
dispozi˛iilor legale Ón vigoare la data major„rii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi Ón numerar ∫i/sau Ón natur„;
b) Óncorporarea rezervelor, cu excep˛ia rezervelor legale,
precum ∫i a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor crean˛e lichide ∫i exigibile asupra
S.C. îS„lajul“ — S.A. cu ac˛iuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea general„ a
ac˛ionarilor ori de consiliul de administra˛ie, dup„ caz,
potrivit legii.
(4) Hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare a
ac˛ionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, acord‚ndu-se

pentru exerci˛iul dreptului de preferin˛„ un termen de cel
pu˛in o lun„, cu Óncepere din ziua public„rii.
(5) Reducerea capitalului social se face Ón condi˛iile
legii.
(6) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) mic∫orarea num„rului de ac˛iuni;
b) reducerea valorii nominale a ac˛iunilor;
c) dob‚ndirea propriilor ac˛iuni, urmat„ de anularea lor;
d) alte procedee prev„zute de lege.
(7) Œn cazul Ón care administratorii constat„ pierderea a
jum„tate din capitalul social, ei sunt obliga˛i s„ convoace,
Ón termen de maximum 60 de zile, adunarea general„
extraordinar„ a ac˛ionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea
r„mas„, fie dizolvarea S.C. îS„lajul“ — S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai
dup„ dou„ luni de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a, a hot„r‚rii adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor, potrivit prevederilor legale.
ARTICOLUL 10
Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din ac˛iuni

(1) Fiecare ac˛iune subscris„ ∫i pl„tit„, potrivit legii,
confer„ de˛in„torului dreptul la un vot Ón adunarea general„
a ac˛ionarilor, dreptul de a alege ∫i de a fi ales Ón
organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozi˛iilor legale ∫i
prevederilor prezentului statut, precum ∫i alte drepturi
prev„zute de lege ∫i de statut.
(2) De˛inerea ac˛iunilor implic„ adeziunea de drept la
statut.
(3) Drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din ac˛iuni urmeaz„
regimul juridic al ac˛iunilor Ón cazul trecerii lor Ón
proprietatea altor persoane.
(4) Obliga˛iile S.C. îS„lajul“ — S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar ac˛ionarii r„spund Ón limita
capitalului social subscris.
ARTICOLUL 11
Cesiunea ac˛iunilor

(1) Œn orice raporturi cu S.C. îS„lajul“ — S.A., aceasta
recunoa∫te pentru fiecare ac˛iune un singur proprietar.
(2) Cesiunea par˛ial„ sau total„ a ac˛iunilor Óntre
ac˛ionari ∫i/sau Óntre ace∫tia ∫i ter˛i se face Ón condi˛iile ∫i
cu procedura prev„zute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea ac˛iunilor

(1) Œn cazul pierderii uneia sau mai multor ac˛iuni,
proprietarul va trebui s„ anun˛e consiliul de administra˛ie ∫i
s„ fac„ public„ pierderea acestora Ón pres„.
(2) Dup„ 6 luni ac˛ionarul va putea ob˛ine un duplicat al
ac˛iunilor pierdute.
CAPITOLUL IV
Adunarea general„ a ac˛ionarilor
ARTICOLUL 13
Reprezentarea

(1) Œn perioada Ón care statul este ac˛ionar unic la
S.C. îS„lajul“ — S.A. interesele acestuia Ón adunarea
general„ a ac˛ionarilor vor fi reprezentate de Societatea
Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti.
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(2) Reprezentan˛ii Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor
sunt Ón num„r de 3, numi˛i ∫i revoca˛i prin hot„r‚rea
Adun„rii generale a ac˛ionarilor a Societ„˛ii Na˛ionale a
C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, Ón baza mandatului emis de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului.
ARTICOLUL 14
Atribu˛iile adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor este organul de
conducere al S.C. îS„lajul“ — S.A., care decide asupra
politicii economice a acesteia ∫i asupra activit„˛ii ei, Ón
conformitate cu mandatul primit de la ac˛ionarul Societatea
Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti.
(2) Adun„rile generale ale ac˛ionarilor sunt ordinare ∫i
extraordinare.
(3) Œn exercitarea atribu˛iunilor sale, adunarea general„
a ac˛ionarilor adopt„ hot„r‚ri.
(4) Pentru activitatea depus„ reprezentan˛ii statului Ón
adunarea general„ a ac˛ionarilor au dreptul la o
indemniza˛ie.
(5) Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor are
urm„toarele atribu˛ii:
a) aprob„ strategia global„ de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare ∫i restructurare economicofinanciar„ a S.C. îS„lajul“ — S.A.;
b) alege consiliul de administra˛ie conform prevederilor
Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,
Ól descarc„ de gestiune ∫i Ól revoc„;
c) alege 3 cenzori ∫i suplean˛ii acestora, conform
prevederilor legale;
d) stabile∫te nivelul remunera˛iei lunare cuvenite
membrilor consiliului de administra˛ie, secretarului acestuia
∫i cenzorilor;
e) stabile∫te competen˛ele ∫i r„spunderile consiliului de
administra˛ie ∫i ale cenzorilor ∫i aprob„ regulamentul de
func˛ionare a consiliului de administra˛ie;
f) examineaz„ ∫i aprob„ programul de activitate ∫i
proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli;
g) aprob„ constituirea rezervelor statutare;
h) examineaz„, aprob„ sau modific„ situa˛ia financiar„
anual„ ∫i contul de profit ∫i pierdere, dup„ analizarea
rapoartelor consiliului de administra˛ie ∫i ale cenzorilor;
i) aprob„ repartizarea profitului ∫i fixeaz„ dividendul,
conform legisla˛iei Ón vigoare;
j) hot„r„∫te cu privire la executarea de investi˛ii ∫i
repara˛ii capitale ∫i stabile∫te plafonul valoric de la care
competen˛a revine consiliului de administra˛ie;
k) hot„r„∫te cu privire la Ónfiin˛area ∫i desfiin˛area de
subunit„˛i f„r„ personalitate juridic„;
l) aprob„ deleg„ri de competen˛e pentru consiliul de
administra˛ie;
m) stabile∫te nivelul garan˛iei cerute administratorilor, Ón
condi˛iile legii;
n) se pronun˛„ asupra gestiunii administratorilor ∫i
asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse
S.C. îS„lajul“ — S.A. de c„tre ace∫tia;
o) nume∫te directorul general al S.C. îS„lajul“ — S.A. ∫i
Ói stabile∫te salariul;
p) Óncheie contractul de administrare cu membrii
consiliului de administra˛ie;
r) hot„r„∫te cu privire la contractarea de Ómprumuturi
bancare ∫i la acordarea de garan˛ii ∫i stabile∫te plafonul
valoric de la care competen˛a revine consiliului de
administra˛ie;
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s) hot„r„∫te cu privire la ac˛ionarea Ón justi˛ie a
administratorilor, a directorului general ∫i a cenzorilor
pentru pagubele pricinuite S.C. îS„lajul“ — S.A.;
∫) stabile∫te plafoane valorice ∫i competen˛e de
efectuare a cheltuielilor;
t) Óndepline∫te orice alt„ atribu˛ie stabilit„ de lege Ón
sarcina sa;
u) Óncheie contractul de administrare cu membrii
consiliului de administra˛ie.
(6) Pentru atribu˛iile prev„zute la alin. (5) lit. b), f), h),
i), j), k), l), n) adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor nu
va putea lua hot„r‚ri dec‚t Ón urma ob˛inerii, Ón prealabil,
de c„tre fiecare reprezentant a unui mandat al ac˛ionarilor
care l-au numit.
(7) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor are
urm„toarele atribu˛ii:
a) hot„r„∫te cu privire la majorarea sau la reducerea
capitalului social;
b) hot„r„∫te reÓntregirea capitalului social prin emisiune
de noi ac˛iuni;
c) hot„r„∫te cu privire la mutarea sediului S.C. îS„lajul“ — S.A.;
d) hot„r„∫te, dac„ este cazul, modificarea ∫i
completarea obiectului de activitate;
e) aprob„ conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón alta,
Ón condi˛iile legii;
f) hot„r„∫te emisiunea de obliga˛iuni ∫i conversia unei
categorii de obliga˛iuni Ón alt„ categorie sau Ón ac˛iuni;
g) hot„r„∫te cu privire la orice modificare a statutului;
h) hot„r„∫te cump„rarea de ac˛iuni, cotarea la burs„,
v‚nzarea ∫i tranzac˛ionarea pe pia˛„ a ac˛iunilor proprii;
i) hot„r„∫te Ón orice alte probleme privind activitatea
S.C. îS„lajul“ — S.A., cu excep˛ia celor care revin adun„rii
generale ordinare a ac˛ionarilor.
(8) Pentru hot„r‚rile adun„rii generale extraordinare a
ac˛ionarilor fiecare reprezentant trebuie s„ ob˛in„ un
mandat special de la organul care l-a numit.
ARTICOLUL 15
Convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Adunarea general„ a ac˛ionarilor se convoac„ ori de
c‚te ori va fi necesar de c„tre pre∫edintele consiliului de
administra˛ie sau de c„tre un membru al acestuia, pe baza
Ómputernicirii date de pre∫edinte.
(2) Adun„rile generale ordinare ale ac˛ionarilor au loc
cel pu˛in o dat„ pe an, Ón cel mult 4 luni de la Óncheierea
exerci˛iului financiar.
(3) Adun„rile generale extraordinare ale ac˛ionarilor se
convoac„ la cererea ac˛ionarilor reprezent‚nd a zecea
parte din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
(4) Adunarea general„ a ac˛ionarilor va fi convocat„ Ón
conformitate cu dispozi˛iile prezentului statut, cu cel pu˛in
15 zile Ónainte de data stabilit„.
(5) Convocarea va fi publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Óntr-un ziar de larg„ circula˛ie
din localitatea Ón care se afl„ sediul S.C. îS„lajul“ — S.A.
sau din cea mai apropiat„ localitate.
(6) Convocarea va cuprinde locul ∫i data ˛inerii adun„rii
generale a ac˛ionarilor, precum ∫i ordinea de zi, cu
men˛ionarea explicit„ a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterii acesteia.
(7) C‚nd pe ordinea de zi figureaz„ propuneri pentru
modificarea statutului, convocarea va trebui s„ cuprind„
textul integral al propunerilor.
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(8) Adunarea general„ a ac˛ionarilor se Óntrune∫te la
sediul S.C. îS„lajul“ — S.A. sau Ón alt loc indicat Ón
convocare.
ARTICOLUL 16
Organizarea adun„rii generale a ac˛ionarilor

(1) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale
ordinare a ac˛ionarilor este necesar„ prezen˛a ac˛ionarilor
care reprezint„ cel pu˛in jum„tate din capitalul social, iar
hot„r‚rile trebuie s„ fie luate de ac˛ionarii care de˛in
majoritatea absolut„ din capitalul social reprezentat Ón
aceasta.
(2) Dac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor nu
poate lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor prev„zute la
alin. (1), adunarea general„ a ac˛ionarilor ce se va Óntruni
dup„ a doua convocare poate s„ delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dint‚i adun„ri,
oricare ar fi partea de capital social reprezentat„ de
ac˛ionarii prezen˛i, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezen˛a ac˛ionarilor
reprezent‚nd trei p„trimi din capitalul social, iar hot„r‚rile
s„ fie luate cu votul unui num„r de ac˛ionari care s„
reprezinte cel pu˛in jum„tate din capitalul social;
b) la convoc„rile urm„toare, prezen˛a ac˛ionarilor
reprezent‚nd jum„tate din capitalul social, iar hot„r‚rile s„
fie luate cu votul unui num„r de ac˛ionari care s„
reprezinte cel pu˛in o treime din capitalul social.
(4) Adunarea general„ a ac˛ionarilor alege un secretar
care s„ verifice lista de prezen˛„ a ac˛ionarilor ∫i s„
Óntocmeasc„ procesul-verbal al ∫edin˛ei adun„rii generale a
ac˛ionarilor.
(5) Procesul-verbal al adun„rii generale a ac˛ionarilor se
va scrie Óntr-un registru sigilat ∫i parafat. Procesul-verbal va
fi semnat de persoana care a prezidat ∫edin˛a ∫i de
secretarul care l-a Óntocmit.
(6) La ∫edin˛ele adun„rii generale ordinare ∫i
extraordinare a ac˛ionarilor, Ón care se dezbat probleme
privitoare la raporturile de munc„ cu personalul
S.C. îS„lajul“ — S.A., pot fi invita˛i ∫i reprezentan˛ii
salaria˛ilor, care nu vor avea drept de vot.
ARTICOLUL 17
Exercitarea dreptului de vot Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor

(1) Hot„r‚rile adun„rii generale a ac˛ionarilor se iau de
regul„ prin vot deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
membrilor consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor, pentru
revocarea lor ∫i pentru luarea hot„r‚rilor referitoare la
r„spunderea administratorilor.
(3) Hot„r‚rile luate de adunarea general„ a ac˛ionarilor
Ón limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii
chiar ∫i pentru ac˛ionarii care nu au luat parte la adunare
sau care au votat Ómpotriv„.
CAPITOLUL V
Consiliul de administra˛ie
ARTICOLUL 18
Organizare

(1) S.C. îS„lajul“ — S.A. este administrat„ de un
consiliu de administra˛ie compus din 5 membri, numi˛i ∫i
revoca˛i de adunarea general„ a ac˛ionarilor, Ón baza
mandatului emis de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului,

dintre care unul va fi recomandat de Ministerul Finan˛elor
Publice.
(2) Membrii consiliului de administra˛ie sunt numi˛i pe o
perioad„ de cel mult 4 ani.
(3) Œn situa˛ia Ón care se creeaz„ un loc vacant Ón
consiliul de administra˛ie, adunarea general„ a ac˛ionarilor
nume∫te un nou administrator Ón vederea ocup„rii acestuia.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a
ocupa locul vacant va fi egal„ cu perioada care a r„mas
p‚n„ la expirarea mandatului predecesorului s„u.
(4) Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te lunar la
sediul S.C. îS„lajul“ — S.A. sau ori de c‚te ori este
necesar, la convocarea pre∫edintelui ori a unei treimi din
num„rul membrilor s„i.
(5) Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
baza propriului s„u regulament ∫i a reglement„rilor legale
Ón vigoare.
(6) Consiliul de administra˛ie este prezidat de
pre∫edinte, iar Ón lipsa acestuia, de un membru, Ón baza
mandatului pre∫edintelui.
(7) Pre∫edintele nume∫te un secretar fie dintre membrii
consiliului de administra˛ie, fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. îS„lajul“ — S.A. se asigur„ de
c„tre directorul general, care este ∫i pre∫edintele consiliului
de administra˛ie.
(9) Pentru valabilitatea hot„r‚rilor este necesar„
prezen˛a a cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor
consiliului de administra˛ie, iar acestea se iau cu
majoritatea absolut„ a membrilor prezen˛i.
(10) Dezbaterile consiliului de administra˛ie au loc
conform ordinii de zi stabilite ∫i comunicate de pre∫edinte
cu cel pu˛in 7 zile Ónainte de data ˛inerii ∫edin˛ei.
Dezbaterile se consemneaz„ Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei,
care se scrie Óntr-un registru sigilat ∫i parafat de
pre∫edintele consiliului de administra˛ie.
(11) Procesul-verbal se semneaz„ de to˛i membrii
consiliului de administra˛ie ∫i de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de
administra˛ie redacteaz„ hot„r‚rea acestuia, care se
semneaz„ de c„tre pre∫edinte.
(13) Consiliul de administra˛ie poate delega, prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, o parte din
atribu˛iile sale directorului general al S.C. îS„lajul“ — S.A.
∫i poate recurge, de asemenea, la exper˛i pentru
solu˛ionarea anumitor probleme.
(14) Œn rela˛iile cu ter˛ii S.C. îS„lajul“ — S.A. este
reprezentat„ de directorul general, care semneaz„ actele
de angajare fa˛„ de ace∫tia, pe baza ∫i Ón limitele
Ómputernicirilor date de consiliul de administra˛ie.
(15) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este obligat
s„ pun„ la dispozi˛ie ac˛ionarilor ∫i cenzorilor, la cererea
acestora, toate documentele S.C. îS„lajul“ — S.A.
(16) Membrii consiliului de administra˛ie vor depune o
garan˛ie conform prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administra˛ie r„spund
individual sau solidar, dup„ caz, fa˛„ de S.C. îS„lajul“ —
S.A. pentru prejudiciile rezultate din infrac˛iuni sau abateri
de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul
statut sau pentru gre∫eli Ón administrarea acesteia. Œn astfel
de situa˛ii ei vor putea fi revoca˛i prin hot„r‚re a adun„rii
generale a ac˛ionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru Ón
consiliul de administra˛ie sau cu aceea de director
persoanele prev„zute la art. 138 din Legea nr. 31/1990
privind societ„˛ile comerciale, republicat„.
(19) La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie vor fi
convoca˛i ∫i cenzorii.
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ARTICOLUL 19
Atribu˛iile consiliului de administra˛ie, ale directorului general
∫i ale directorilor executivi

A. Consiliul de administra˛ie are, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
a) elaboreaz„ structura organizatoric„ ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare ale S.C. îS„lajul“ — S.A.;
b) aprob„ nivelul garan˛iilor ∫i modul de constituire a
acestora pentru directorul general, directorii executivi ai
S.C. îS„lajul“ — S.A. ∫i pentru persoanele care au
calitatea de gestionar;
c) Óncheie acte juridice prin care s„ dob‚ndeasc„, s„
Ónstr„ineze, s„ Ónchirieze, s„ schimbe sau s„ constituie Ón
garan˛ie bunuri aflate Ón patrimoniul S.C. îS„lajul“ — S.A.,
cu aprobarea adun„rii generale a ac˛ionarilor, atunci c‚nd
legea impune aceast„ condi˛ie;
d) nume∫te ∫i revoc„ directorii executivi ai societ„˛ii,
atunci c‚nd ace∫tia nu fac parte din echipa managerial„;
e) aprob„ deleg„rile de competen˛„ pentru directorul
general ∫i pentru persoanele din conducerea S.C. îS„lajul“ —
S.A. Ón vederea execut„rii opera˛iunilor acesteia;
f) aprob„ Óncheierea oric„ror contracte pentru care nu a
delegat competen˛a directorului general al S.C. îS„lajul“ —
S.A.;
g) supune anual adun„rii generale a ac˛ionarilor, Ón
termen de 60 de zile de la Óncheierea exerci˛iului financiar,
raportul cu privire la activitatea S.C. îS„lajul“ — S.A.,
bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i pierdere pe anul
precedent, precum ∫i proiectul programului de activitate ∫i
proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli ale S.C. îS„lajul“ —
S.A. pe anul Ón curs;
h) aprob„ Óncheierea contractelor de import-export
necesare Ón vederea dezvolt„rii, p‚n„ la limita cuantumului
valoric stabilit de adunarea general„ a ac˛ionarilor;
i) stabile∫te drepturile, obliga˛iile ∫i responsabilit„˛ile
personalului S.C. îS„lajul“ — S.A., conform structurii
organizatorice aprobate;
j) stabile∫te competen˛ele ∫i nivelul de contractare a
Ómprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe
termen scurt ∫i mediu ∫i aprob„ eliberarea garan˛iilor;
k) aprob„ num„rul de posturi ∫i normativul de constituire
a compartimentelor func˛ionale ∫i de produc˛ie;
l) aprob„ programele de dezvoltare ∫i de investi˛ii;
m) stabile∫te ∫i aprob„, Ón limita bugetului de venituri ∫i
cheltuieli aprobat de adunarea general„ a ac˛ionarilor,
modific„ri Ón structura acestuia, Ón limita competen˛elor
pentru care a primit mandat;
n) negociaz„ contractul colectiv de munc„ ∫i aprob„
statutul personalului;
o) rezolv„ orice alte probleme stabilite de adunarea
general„ a ac˛ionarilor sau care sunt prev„zute de
legisla˛ia Ón vigoare.
B. Directorul general are, Ón principal, urm„toarele
atribu˛ii:
a) reprezint„ S.C. îS„lajul“ — S.A. Ón raporturile cu
ter˛ii;
b) aplic„ strategia ∫i politicile de dezvoltare ale
S.C. îS„lajul“ — S.A., aprobate de adunarea general„ a
ac˛ionarilor;
c) nume∫te, suspend„ sau revoc„ directorii executivi, cu
avizul consiliului de administra˛ie;
d) angajeaz„, promoveaz„ ∫i concediaz„ personalul
salariat, Ón condi˛iile legii;
e) negociaz„, Ón condi˛iile legii, contractele individuale
de munc„;
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f) Óncheie acte juridice Ón numele ∫i pe seama
S.C. îS„lajul“ — S.A., Ón limitele Ómputernicirilor acordate
de consiliul de administra˛ie;
g) aprob„ opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i, potrivit
competen˛elor legale ∫i prezentului statut;
h) aprob„ opera˛iunile de v‚nzare ∫i cump„rare de
bunuri, potrivit competen˛elor legale ∫i prezentului statut;
i) Ómputernice∫te directorii executivi ∫i orice alt„
persoan„ s„ exercite orice atribu˛ii din sfera sa de
competen˛„;
j) rezolv„ orice alt„ problem„ pe care consiliul de
administra˛ie a stabilit-o Ón sarcina sa.
C. a) Directorii executivi sunt numi˛i de consiliul de
administra˛ie, sunt func˛ionari ai S.C. îS„lajul“ — S.A., nu
pot fi membri Ón consiliul de administra˛ie ∫i nici Ón
comitetul de direc˛ie ∫i sunt r„spunz„tori fa˛„ de aceasta
pentru modul de Óndeplinire a Óndatoririlor lor, Ón acelea∫i
condi˛ii ca ∫i administratorii.
b) Atribu˛iile directorilor executivi sunt stabilite prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a S.C. îS„lajul“ — S.A.
CAPITOLUL VI
Gestiunea
ARTICOLUL 20
Controlul financiar preventiv

(1) S.C. îS„lajul“ — S.A. organizeaz„ ∫i exercit„
controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind
opera˛iuni care se refer„ la drepturile ∫i obliga˛iile
patrimoniale, Ón faza de angajare ∫i de plat„, Ón raporturile
cu alte persoane juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercit„ prin organe
de specialitate potrivit legii.
ARTICOLUL 21
Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaz„ Ón
conformitate cu prevederile legale, prin organele de
specialitate.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueaz„ Ón
totalitate sau prin sondaj, Ón raport cu volumul, valoarea ∫i
natura bunurilor, cu posibilit„˛ile de sustrageri, cu condi˛iile
de p„strare ∫i gestionare, precum ∫i cu frecven˛a abaterilor
constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune
salaria˛ii au obliga˛ia:
a) s„ pun„ la dispozi˛ie registrele, coresponden˛a,
actele, piesele justificative ∫i alte documente necesare
controlului;
b) s„ prezinte pentru control valorile de orice fel pe
care le gestioneaz„ sau pe care le au Ón p„strare, care
intr„ sub inciden˛a controlului;
c) s„ elibereze potrivit legii documentele solicitate, Ón
original sau Ón copii certificate;
d) s„ dea informa˛ii ∫i explica˛ii verbal ∫i Ón scris, dup„
caz, Ón leg„tur„ cu problemele care formeaz„ obiectul
controlului;
e) s„ semneze cu sau f„r„ obiec˛iuni actele de control;
f) s„ asigure sprijinul ∫i condi˛iile necesare bunei
desf„∫ur„ri a controlului ∫i s„ Ó∫i dea concursul pentru
clarificarea constat„rilor.
(4) Constat„rile organelor financiare de gestiune se vor
consemna Ón actele de control, cu indicarea prevederilor
legale Ónc„lcate ∫i cu stabilirea exact„ a consecin˛elor
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economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate,
precum ∫i a m„surilor propuse. Actele de control vor fi
prezentate Consiliului de administra˛ie al S.C. îS„lajul“ —
S.A.
ARTICOLUL 22
Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. îS„lajul“ — S.A. este controlat„ de
ac˛ionari ∫i de 3 cenzori care sunt ale∫i de adunarea
general„ a ac˛ionarilor, dintre care unul va fi recomandat
de Ministerul Finan˛elor Publice. Cel pu˛in unul dintre ei
trebuie s„ fie expert contabil autorizat Ón condi˛iile legii sau
expert contabil.
(2) Adunarea general„ a ac˛ionarilor alege, de
asemenea, acela∫i num„r de cenzori suplean˛i care Ói vor
Ónlocui, Ón condi˛iile legii, pe cenzorii titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor
li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
S.C. îS„lajul“ — S.A., la situa˛ia patrimoniului, a profitului
∫i a pierderilor.
(4) Cenzorii au urm„toarele atribu˛ii principale:
a) Ón cursul exerci˛iului financiar verific„ gospod„rirea
mijloacelor fixe ∫i a mijloacelor circulante, portofoliul de
efecte, casa ∫i registrele de eviden˛„ contabil„ ∫i
informeaz„ consiliul de administra˛ie asupra neregulilor
constatate;
b) la Óncheierea exerci˛iului financiar controleaz„
exactitatea inventarului, a documentelor ∫i a informa˛iilor
prezentate de consiliul de administra˛ie asupra conturilor
S.C. îS„lajul“ — S.A., a bilan˛ului contabil ∫i a contului de
profit ∫i pierdere, prezent‚nd adun„rii generale a
ac˛ionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. îS„lajul“ — S.A. controleaz„
opera˛iunile de lichidare;
d) prezint„ adun„rii generale a ac˛ionarilor punctul lor
de vedere la propunerile de reducere a capitalului social
sau de modificare a statutului ∫i a obiectului de activitate
ale S.C. îS„lajul“ — S.A.
(5) Cenzorii sunt obliga˛i, de asemenea:
a) s„ fac„, Ón fiecare lun„ ∫i inopinat, inspec˛ii ale casei
∫i s„ verifice existen˛a titlurilor sau a valorilor care sunt
proprietatea S.C. îS„lajul“ — S.A. sau care au fost primite
Ón gaj, cau˛iune ori Ón depozit;
b) s„ ia parte la adun„rile generale ordinare ∫i
extraordinare ale ac˛ionarilor, inser‚nd Ón ordinea de zi
propunerile pe care le vor considera necesare;
c) s„ constate depunerea garan˛iei din partea
administratorilor;
d) s„ vegheze ca dispozi˛iile legii ∫i ale statutului s„ fie
Óndeplinite de administratori ∫i de lichidatori.
(6) Cenzorii se Óntrunesc la sediul S.C. îS„lajul“ — S.A.
∫i vor delibera Ómpreun„. Œn cazul apari˛iei unor neÓn˛elegeri
cenzorii vor putea Óntocmi rapoarte separate care vor trebui
s„ fie prezentate adun„rii generale a ac˛ionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea general„
extraordinar„ a ac˛ionarilor, dac„ aceasta nu a fost
convocat„ de consiliul de administra˛ie, Ón cazul Ón care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de
2 ani consecutivi, cu excep˛ia primilor 2 ani de la
constituirea S.C. îS„lajul“ — S.A. sau ori de c‚te ori
consider„ necesar pentru alte situa˛ii privind Ónc„lcarea
dispozi˛iilor legale ∫i statutare.
(8) Atribu˛iile, drepturile ∫i obliga˛iile cenzorilor se
completeaz„ cu dispozi˛iile legale Ón materie.

(9) Cenzorii ∫i cenzorii suplean˛i se numesc de
adunarea general„ a ac˛ionarilor pe o perioad„ de
maximum 3 ani ∫i pot fi reale∫i.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor
persoanele prev„zute la art. 161 alin. (2) din Legea
nr. 31/1990, republicat„.
(11) Cenzorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ónainte de
Ónceperea activit„˛ii o garan˛ie egal„ cu o treime din
garan˛ia stabilit„ pentru membrii consiliului de administra˛ie.
(12) Œn caz de deces, Ómpiedicare fizic„ sau legal„,
Óncetare ori renun˛are la mandat a unui cenzor, acesta
este Ónlocuit de supleantul cel mai Ón v‚rst„.
(13) Dac„ Ón acest mod num„rul cenzorilor nu se poate
completa, cenzorii r„ma∫i numesc alt„ persoan„ Ón locul
vacant, p‚n„ la cea mai apropiat„ adunare general„ a
ac˛ionarilor.
(14) Œn cazul Ón care nu mai r„m‚ne Ón func˛ie nici un
cenzor, consiliul de administra˛ie va convoca adunarea
general„ a ac˛ionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
(15) Cenzorii vor consemna Óntr-un registru special
deliber„rile, precum ∫i constat„rile f„cute Ón exerci˛iul
mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de
adunarea general„ a ac˛ionarilor.
CAPITOLUL VII
Activitatea
ARTICOLUL 23
Exerci˛iul financiar

Exerci˛iul financiar Óncepe la data de 1 ianuarie ∫i se
Óncheie la data de 31 decembrie a fiec„rui an. Primul
exerci˛iu financiar Óncepe la data constituirii S.C. îS„lajul“ — S.A.
ARTICOLUL 24
Personalul

(1) Personalul de conducere ∫i de execu˛ie din cadrul
S.C. îS„lajul“ — S.A. este numit, angajat ∫i concediat de
directorul general, Ón limita deleg„rii de competen˛„ care i-a
fost acordat„.
(2) Plata salariilor ∫i a impozitelor aferente, a cotelor de
asigur„ri sociale, precum ∫i a altor obliga˛ii fa˛„ de bugetul
de stat se va face potrivit legii.
(3) Drepturile ∫i obliga˛iile personalului S.C. îS„lajul“ — S.A.
se stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare,
contractul colectiv de munc„ ∫i regulamentul intern propriu.
(4) Drepturile de salarizare ∫i celelalte drepturi de
personal se stabilesc prin contractul colectiv de munc„.
ARTICOLUL 25
Eviden˛a contabil„ ∫i bilan˛ul contabil

S.C. îS„lajul“ — S.A. va ˛ine eviden˛a contabil„ Ón lei
noi, va Óntocmi anual bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i
pierdere, av‚nd Ón vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finan˛elor Publice.
ARTICOLUL 26
Registrele

S.C. îS„lajul“ — S.A. va ˛ine, prin grija membrilor
consiliului de administra˛ie, respectiv a cenzorilor, toate
registrele prev„zute de lege.
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CAPITOLUL VIII
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

(2) Dizolvarea S.C. îS„lajul“ — S.A. se Ónscrie la oficiul
registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 27

ARTICOLUL 29
Lichidarea

Schimbarea formei juridice

(1) Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor poate
hot„rÓ schimbarea formei juridice a S.C. îS„lajul“ — S.A.
(2) Pe toat„ perioada Ón care statul este ac˛ionar unic
schimbarea formei juridice se va putea face numai cu
aprobarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„rbunelui — S.A.
Ploie∫ti, prin reprezentan˛ii s„i mandata˛i Ón adunarea
general„ a ac˛ionarilor.
ARTICOLUL 28
Dizolvarea

(1) Urm„toarele situa˛ii duc la dizolvarea S.C. îS„lajul“ —
S.A.:
a) imposibilitatea realiz„rii obiectului de activitate;
b) declararea nulit„˛ii;
c) hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor;
d) pierderea unei jum„t„˛i din capitalul social dup„ ce
s-a consumat fondul de rezerv„ pentru motive ce nu atrag
r„spunderi de orice natur„, dac„ adunarea general„ a
ac˛ionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
limitarea lui la suma r„mas„;
e) alte cauze prev„zute de lege sau de prezentul statut.

(1) Œn caz de dizolvare S.C. îS„lajul“ — S.A. va fi lichidat„.
(2) Lichidarea ∫i repartizarea patrimoniului se fac Ón
condi˛iile ∫i cu respectarea procedurii prev„zute de lege.
ARTICOLUL 30
Litigii

(1) Litigiile de orice fel, ap„rute Óntre S.C. îS„lajul“ — S.A.
∫i persoane fizice sau juridice, rom‚ne ori str„ine, sunt de
competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti de drept comun.
(2) Litigiile n„scute din rela˛iile contractuale dintre
S.C. îS„lajul“ — S.A. ∫i persoane fizice sau juridice, rom‚ne
ori str„ine, pot fi solu˛ionate ∫i prin arbitraj, potrivit legii.
CAPITOLUL IX
Dispozi˛ii finale
ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completeaz„ cu
dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„, cu cele ale
Codului comercial, precum ∫i cu celelalte reglement„ri
legale Ón vigoare.
ANEXA Nr. 4

LISTA

obiectivelor care pot fi finan˛ate din aloca˛ii bugetare pentru semestrul II 2005
Obiectivul

Societatea Comercial„ îCarbonifera“ — S.A.
• Cariera Aninoasa
Societatea Comercial„ îS„lajul“ — S.A.
• Cariera Bobota III
Observa˛ii: Mina Borsec urmeaz„ s„ fie Ónchis„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006, iar
Exploatarea Minier„ Com„ne∫ti ∫i-a Óncetat activitatea Óncep‚nd cu data de 10 iunie 2005.

ACTE ALE CURﬁII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA CURﬁII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
Ón cauza Todorescu Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 40.670/98)
Strasbourg, 30 septembrie 2003
Œn cauza Todorescu Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a II-a),
statu‚nd Ón cadrul unei camere formate din: domnii J.-P.
Costa, pre∫edinte, A. B. Baka, Gaukur Jorundsson, L.
Loucaides, C. BÓrsan, M. Ugrekhelidze, doamna A.
Mularoni, judec„tori, ∫i doamna T.L. Early, grefier„ adjunct„
de sec˛ie,
dup„ deliber„rile ce au avut loc Ón Camera de consiliu
la 9 septembrie 2003, pronun˛„ hot„r‚rea urm„toare,
adoptat„ la aceast„ dat„:
PROCEDUR√

1. La originea cauzei se afl„ Cererea nr. 40.670/98,
Óndreptat„ Ómpotriva Rom‚niei, prin care doi cet„˛eni ai

acestui stat, domnul Ioan Todorescu, de cet„˛enie rom‚n„,
∫i doamna Leti˛ia Todorescu, de cet„˛enie austriac„
(reclaman˛ii), au sesizat Comisia European„ a Drepturilor
Omului (Comisia) la data de 12 septembrie 1997, Ón
temeiul fostului art. 25 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (Conven˛ia).
2. Guvernul rom‚n (Guvernul) este reprezentat de
agentul guvernamental, domnul B. Aurescu, din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe.
3. Reclaman˛ii se pl‚ng Ón substan˛„ de faptul c„
refuzul Cur˛ii Supreme de Justi˛ie (denumit„ Ón continuare
C.S.J.) de a recunoa∫te instan˛elor competen˛a de
solu˛ionare a unei ac˛iuni Ón revendicare este contrar
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art. 6 alin. 1 din Conven˛ie. Œn plus, ei se pl‚ng de faptul
c„ Hot„r‚rea din 1 octombrie 1996 a C.S.J. a adus
atingere dreptului lor la respectarea propriet„˛ii, astfel cum
este recunoscut de art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ie. Reclaman˛ii sus˛in, de asemenea, c„ nu le-a
fost respectat dreptul la respectarea vie˛ii private, a∫a cum
este prev„zut de art. 8 din Conven˛ie, Óntruc‚t prin efectul
confisc„rii apartamentului lor au fost priva˛i de domiciliu Ón
Rom‚nia. Œn fine, ei se pl‚ng de Ónc„lcarea dreptului lor la
libertatea de circula˛ie, prev„zut de art. 2 din Protocolul
nr. 4 la Conven˛ie, confiscarea fiind motivat„ de refuzul lor
de a se Óntoarce Ón Rom‚nia.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii la 1 noiembrie 1998,
data intr„rii Ón vigoare a Protocolului nr. 11 la Conven˛ie
(art. 5 alin. 2 din Protocolul nr. 11 la Conven˛ie).
5. Cererea a fost repartizat„ primei sec˛ii a Cur˛ii
(art. 52 alin. 1 din regulament). Œn cadrul acestei sec˛ii,
camera desemnat„ s„ examineze cererea [art. 27 alin. 1
din Conven˛ie] a fost constituit„ potrivit art. 26 alin. 1 din
regulament.
6. La data de 1 noiembrie 2001 Curtea a modificat
structura sec˛iilor sale (art. 25 alin. 1 din regulament).
Cererea a fost repartizat„ celei de-a doua sec˛ii a Cur˛ii,
astfel reorganizat„ (art. 52 alin. 1 din regulament).
7. At‚t reclaman˛ii, c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii
scrise cu privire la fondul cauzei (conform art. 59 alin. 1
din regulament).
ŒN

FAPT

I. Circumstan˛ele cauzei
8. Reclaman˛ii sunt n„scu˛i Ón anul 1930, respectiv Ón
anul 1934, ∫i Ó∫i au domiciliul Ón Viena, Austria.
9. La data de 18 februarie 1975, Ón urma unui contract
de schimb Óncheiat Óntre BTD ∫i BC, reclaman˛ii au devenit
proprietarii unui apartament cu 5 camere ∫i al terenului
aferent, situate Ón Bucure∫ti.
10. La data de 9 august 1988, statul a confiscat
imobilul reclaman˛ilor Ón baza Decretului nr. 223/1974 care
prevedea confiscarea bunurilor apar˛in‚nd persoanelor care,
plecate fiind Ón str„in„tate, nu se Óntorceau Ón Rom‚nia Ón
termenele prev„zute.
A. Prima ac˛iune Ón revendicare

11. Œn anul 1992, reclaman˛ii au introdus o ac˛iune Ón
revendicare Óndreptat„ Ómpotriva Prim„riei Municipiului
Bucure∫ti ∫i a Óntreprinderii C., care administra imobilele
apar˛in‚nd statului. Œn fa˛a Judec„toriei Sectorului 5
Bucure∫ti ei au ar„tat c„ sunt proprietari ai unui
apartament situat Ón Bucure∫ti, care fusese confiscat Ón
baza Decretului nr. 223/1974, cu motivarea c„ Ón anul
1987, dup„ un sejur Ón str„in„tate, ei nu se mai
Óntorseser„ Ón Rom‚nia, cu toate c„ viza lor de ie∫ire din
˛ar„ expirase. Ei au sus˛inut c„ Decretul nr. 223/1974 nu
era aplicabil Ón cazul lor, deoarece ei nu refuzaser„ s„ se
Óntoarc„ Ón Rom‚nia, ci primul reclamant lucra din anul
1972 Ón Viena, Ón calitate de func˛ionar al Agen˛iei
Interna˛ionale de Energie Atomic„. Dup„ ce a admis o
cerere de interven˛ie a unui locatar al apartamentului, C.F.,
prin Sentin˛a din 25 mai 1993, instan˛a a respins ac˛iunea
reclaman˛ilor. Instan˛a a considerat c„ Decretul
nr. 223/1974 a fost aplicat Ón mod legal, av‚ndu-se Ón
vedere c„, de∫i viza lor de ie∫ire din ˛ar„ expirase la
31 ianuarie 1987, reclaman˛ii nu se Óntorseser„ Ón Rom‚nia
pentru a Óndrepta aceast„ situa˛ie.
12. La o dat„ neprecizat„ reclaman˛ii au introdus apel
la Tribunalul Bucure∫ti.
Prin Decizia din 18 ianuarie 1994 Tribunalul Bucure∫ti a
casat Sentin˛a din 25 mai 1993 ∫i a admis ac˛iunea
reclaman˛ilor. Instan˛a a constatat c„, Ón virtutea conven˛iei
privind Ónfiin˛area Agen˛iei Interna˛ionale de Energie
Atomic„, ratificat„ de Rom‚nia, func˛ionarii acestei institu˛ii

nu erau obliga˛i s„ de˛in„ o viz„ de ie∫ire din ˛ar„, dat
fiind statutul lor de func˛ionari ai Na˛iunilor Unite. Œn plus,
instan˛a a apreciat c„ Decretul nr. 223/1974 este contrar
art. 36 din Constitu˛ia rom‚n„ din anul 1965, Ón vigoare la
acel moment, precum ∫i art. 480 ∫i 481 din Codul civil,
care protejeaz„ dreptul de proprietate. Prin urmare,
tribunalul a constatat ilegalitatea confisc„rii apartamentului
reclaman˛ilor ∫i a dispus autorit„˛ilor s„ restituie
apartamentul.
13. Prin Decizia din 17 iunie 1994 Curtea de Apel
Bucure∫ti a respins ca neÓntemeiat recursul introdus de
C.F. Astfel, Decizia din 18 ianuarie 1994 a Tribunalului
Bucure∫ti a devenit definitiv„.
B. Recursul Ón anulare

14. La o dat„ neprecizat„, procurorul general al
Rom‚niei a promovat la C.S.J. un recurs Ón anulare,
pe motiv c„ judec„torii ∫i-au dep„∫it competen˛ele
atunci c‚nd au examinat legalitatea aplic„rii Decretului
nr. 223/1974.
15. Prin Decizia din 1 octombrie 1996 C.S.J. a admis
recursul Ón anulare, a casat hot„r‚rile din 25 mai 1993,
18 ianuarie 1994 ∫i 17 iunie 1994 ∫i a respins ac˛iunea Ón
revendicare a reclaman˛ilor. C.S.J. a constatat c„
apartamentul revendicat a devenit proprietatea statului Ón
aplicarea dispozi˛iilor Decretului nr. 223/1974. Instan˛a a
apreciat c„ instan˛ele nu sunt competente s„ examineze
aspectul referitor la conformitatea acestui decret cu
Constitu˛ia din anul 1965, o asemenea atribu˛ie apar˛in‚nd
doar puterii legislative.
C. Ac˛iunea Ón restituire Ón temeiul Legii nr. 112/1995

16. La data de 1 noiembrie 1996 apartamentul litigios a
format obiectul unui contract de v‚nzare-cump„rare Óntre
stat ∫i locatarul C.F.
17. La o dat„ neprecizat„ reclaman˛ii au depus o
ac˛iune Ón restituire la Comisia administrativ„ de aplicare a
Legii nr. 112/1995 (denumit„ Ón continuare Comisia
administrativ„) din Bucure∫ti.
18. Prin Decizia administrativ„ din 22 noiembrie 1999
Comisia administrativ„ a acordat reclaman˛ilor o
desp„gubire pentru bunul lor.
19. Reclaman˛ii au contestat aceast„ decizie Ón fa˛a
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti, cu motivarea c„ ei au
solicitat restituirea Ón natur„ a imobilului, nu desp„gubiri. Ei
au solicitat ∫i anularea contratului de v‚nzare-cump„rare.
Œn ∫edin˛a din 28 iunie 2000 reprezentantul Prim„riei
Municipiului Bucure∫ti a ridicat excep˛ia inadmisibilit„˛ii
cererii de anulare a contractului de v‚nzare-cump„rare.
20. Prin Sentin˛a din 28 iunie 2000 Judec„toria
Sectorului 5 Bucure∫ti a admis par˛ial contesta˛ia
reclaman˛ilor. Astfel, ea a dispus anularea Deciziei Comisiei
administrative din 22 noiembrie 1999, a admis excep˛ia ∫i
a respins ca inadmisibil„ cererea de anulare a contractului
de v‚nzare-cump„rare. Instan˛a a apreciat c„ titlul de
proprietate al statului este nul, Óntruc‚t Óncalc„ Constitu˛ia
∫i tratatele interna˛ionale Ón vigoare la data confisc„rii
imobilului. Œn consecin˛„, ea a apreciat c„ statul nu are titlu
valabil ∫i c„ nu puteau fi acordate desp„gubiri de c„tre
Comisia administrativ„, deoarece Legea nr. 112/1995 nu
privea dec‚t imobilele preluate de stat cu titlu valabil.
21. Prim„ria Municipiului Bucure∫ti a declarat apel
Ómpotriva acestei sentin˛e. Prin Decizia din 27 noiembrie
2000 Tribunalul Bucure∫ti a respins apelul ca neÓntemeiat.
22. Prin Decizia din 29 martie 2001 Curtea de Apel
Bucure∫ti a respins pentru acela∫i motiv recursul introdus
de Prim„ria Municipiului Bucure∫ti.
Astfel, Decizia din 22 noiembrie 1999 a Comisiei
administrative a r„mas f„r„ efect juridic.
D. Cererea de restituire Ón temeiul Legii nr. 10/2001

23. Conform informa˛iilor furnizate de Guvern, la o dat„
neprecizat„ reclaman˛ii au introdus o cerere de restituire a
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bunului la Comisia administrativ„ pentru aplicarea Legii
nr. 10/2001. Conform Guvernului, aceast„ cerere nu a fost
Ónc„ solu˛ionat„.
II. Dreptul ∫i practica interne aplicabile
24. Dispozi˛iile legale ∫i jurispruden˛a intern„ pertinente
au fost prezentate Ón Hot„r‚rea Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului pronun˛at„ Ón cauza Brum„rescu
Ómpotriva Rom‚niei (nr. 32.260/96, paragrafele 31—33, 40—
44 CEDO 1999—VII) ∫i Ón Hot„r‚rea Surp„ceanu Ómpotriva
Rom‚niei (nr. 28.342/95 paragraful 31, nepublicat„).
25. Articolul 30 din Legea nr. 58/1974 (Legea privind
sistematizarea teritoriului ∫i localit„˛ilor urbane ∫i rurale)
prevede urm„toarele:
îArt. 30. — Dob‚ndirea terenurilor (...) se poate face numai
prin mo∫tenire legal„, fiind interzis„ Ónstr„inarea sau
dob‚ndirea prin acte juridice a acestor terenuri.
Œn caz de Ónstr„inare a construc˛iilor, terenul aferent acestor
construc˛ii trece Ón proprietatea statului (...).“
26. Dispozi˛iile pertinente din Decretul nr. 223/1974
privind reglementarea situa˛iei unor bunuri prev„d
urm„toarele:
î Art. 1. — Œn Republica Socialist„ Rom‚nia construc˛iile ∫i
terenurile pot fi de˛inute Ón proprietate de c„tre persoanele
fizice numai dac„ au domiciliul Ón ˛ar„.
Art. 2. — Persoanele care au f„cut cerere de plecare
definitiv„ din ˛ar„ sunt obligate s„ Ónstr„ineze, p‚n„ la data
plec„rii, construc˛iile aflate Ón proprietatea lor Ón Republica
Socialist„ Rom‚nia . Œnstr„inarea se va face c„tre stat (...)
Construc˛iile apar˛in‚nd persoanelor care au plecat Ón mod
fraudulos din ˛ar„ sau care, fiind plecate Ón str„in„tate, nu s-au
Ónapoiat la expirarea termenului stabilit pentru Ónapoierea Ón
˛ar„ trec f„r„ plat„ Ón proprietatea statului (...).“
ŒN

DREPT

I. Asupra admisibilit„˛ii
A. Asupra excep˛iilor de incompatibilitate ratione temporis

27. Œn opinia reclaman˛ilor confiscarea apartamentului Ón
temeiul Decretului nr. 223/1974, motivat„ de emigrarea lor
Ón Austria, le-a afectat libertatea de circula˛ie, prev„zut„ de
art. 2 alin. 2 din Protocolul nr. 4 la Conven˛ie, ∫i via˛a lor
privat„, Ón sensul art. 8 alin. 1 din Conven˛ie, Óntruc‚t au
r„mas f„r„ domiciliu Ón Rom‚nia.
28. Œn opinia Guvernului faptele de care se pl‚ng
reclaman˛ii s-au petrecut Ón anul 1987, adic„ Ónainte de
intrarea Ón vigoare a Conven˛iei pentru Rom‚nia. El arat„
c„ aceste fapte nu pot constitui o Ónc„lcare continu„ a
acestor dispozi˛ii ale Conven˛iei, deoarece, pe de o parte,
reclaman˛ii au redob‚ndit imobilul Ón luna iunie 1994,
Ónainte de intrarea Ón vigoare a Conven˛iei pentru Rom‚nia,
iar, pe de alt„ parte, limit„rile aduse libert„˛ii lor de
circula˛ie au luat sf‚r∫it Ón anul 1990.
29. Reclaman˛ii nu au prezentat observa˛ii referitor la
acest aspect.
30. Curtea observ„ c„ reclaman˛ii se pl‚ng de faptul c„
aceast„ confiscare a condus la Ónc„lcarea dreptului lor la
libera circula˛ie ∫i la respectarea domiciliului. Ea aminte∫te
c„ Rom‚nia a ratificat Conven˛ia la data de 20 iunie 1994,
Ón timp ce confiscarea a avut loc Ón anul 1987.
Ca atare, aceste capete de cerere ale reclaman˛ilor nu
intr„ Ón competen˛a ratione temporis a Cur˛ii (a se vedea,
mutatis mutandis, cauza Oprescu Ómpotriva Rom‚niei,
Cererea nr. 36.039/97, 14 ianuarie 2003, paragraful 36).
31. Œn consecin˛„, Curtea admite excep˛ia ridicat„ de
Guvern ∫i respinge aceast„ parte a cererii, conform art. 35
alin. 3 ∫i 4 din Conven˛ie.
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B. Asupra caracterului Ón mod v„dit neÓntemeiat al cererii

32. Curtea constat„ c„ restul cererii nu este Ón mod
v„dit neÓntemeiat„, Ón sensul art. 35 alin. 3 din Conven˛ie.
Ea constat„, de altfel, c„ cererea nu prezint„ nici un alt
motiv de inadmisibilitate. Œn consecin˛„, ea este declarat„
admisibil„ pentru rest.
II. Asupra pretinsei Ónc„lc„ri a art. 6 alin. 1 din
Conven˛ie
33. Conform sus˛inerilor reclaman˛ilor, decizia C.S.J. a
Ónc„lcat art. 6 alin. 1 din Conven˛ie, care prevede c„:
Articolul 6
î1. Orice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil
(...) de c„tre o instan˛„ (...) care va hot„rÓ (...) asupra Ónc„lc„rii
drepturilor ∫i obliga˛iilor sale cu caracter civil (...).“
34. Œn memoriul lor, reclaman˛ii arat„ c„ refuzul C.S.J.
de a recunoa∫te instan˛elor competen˛a de a solu˛iona o
ac˛iune Ón revendicare este contrar dreptului de acces la
justi˛ie garantat de Constitu˛ia Rom‚niei ∫i de Codul civil
rom‚n. Œn plus, ei sunt de p„rere c„ afirma˛ia Cur˛ii
Supreme de Justi˛ie, potrivit c„reia reclaman˛ii nu erau
proprietarii bunului Ón litigiu, este Ón contradic˛ie cu motivul
invocat de aceasta pentru admiterea recursului Ón anulare,
∫i anume lipsa de competen˛„ a instan˛elor Ón solu˛ionarea
pe fond a cauzei.
35. Guvernul admite c„ reclamantului i s-a refuzat
dreptul de acces la justi˛ie ∫i este de p„rere c„
jurispruden˛a creat„ ca urmare a cauzei Brum„rescu
Ómpotriva Rom‚niei, mai sus men˛ionat„, este aplicabil„ Ón
spe˛„. El adaug„ c„ la momentul actual reclaman˛ii se
bucur„ de acces la justi˛ie.
36. Œn consecin˛„, Curtea trebuie s„ verifice dac„
Decizia din 1 octombrie 1996 a Ónc„lcat art. 6 alin. 1 din
Conven˛ie.
37. Curtea reaminte∫te c„ Ón cauza Brum„rescu
Ómpotriva Rom‚niei, anterior citat„ (paragrafele 61—62), a
decis c„ a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din
Conven˛ie, cu motivarea c„ anularea unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti definitive este contrar„ principiului securit„˛ii
raporturilor juridice. Ea a mai ar„tat c„ refuzul C.S.J. de a
recunoa∫te instan˛elor competen˛a de a solu˛iona litigii
privind, ca Ón cazul de fa˛„, o ac˛iune Ón revendicare
imobiliar„, a Ónc„lcat art. 6 alin. 1 din Conven˛ie.
38. Curtea consider„ c„ nu exist„ elemente Ón spe˛„
care s„ disting„ prezenta cauz„ de cauza Brum„rescu
Ómpotriva Rom‚niei, citat„ anterior.
Prin urmare, Curtea apreciaz„ c„ aplic‚nd astfel
prevederile art. 33 din Codul de procedur„ civil„, a∫a cum
era redactat la momentul faptelor, C.S.J. a Ónc„lcat
principiul securit„˛ii raporturilor juridice ∫i, prin acestea,
dreptul reclaman˛ilor la un proces echitabil Ón sensul art. 6
alin. 1 din Conven˛ie.
39. Œn plus, excluderea de c„tre C.S.J. a ac˛iunii Ón
revendicare a reclaman˛ilor din competen˛a instan˛elor este
Ón sine contrar„ dreptului de acces la justi˛ie, garantat de
art. 6 alin. 1 din Conven˛ie.
40. Œn consecin˛„, a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1
din Conven˛ie sub acest dou„ aspecte.
III. Asupra pretinsei Ónc„lc„ri a art. 1 din Primul
Protocol adi˛ional la Conven˛ie
41. Reclaman˛ii consider„ c„ decizia C.S.J. a adus
atingere dreptului la respectarea bunurilor lor, garantat de
art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie, conform
c„ruia:
Articolul 1
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale
dreptului interna˛ional.
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Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor
de a adopta legile pe care le consider„ necesare pentru a
reglementa folosin˛a bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii, sau a
amenzilor.“
42. Reclaman˛ii consider„ c„ decizia C.S.J., prin care
s-a hot„r‚t c„ imobilul Ón litigiu apar˛ine statului ∫i prin care
s-a anulat Hot„r‚rea definitiv„ din 18 ianuarie 1994, a
constituit o privare de bunul lor, care nu a fost f„cut„
pentru o cauz„ de utilitate public„.
43. Guvernul recunoa∫te c„ sub acest aspect
jurispruden˛a creat„ ca urmare a cauzei Brum„rescu
Ómpotriva Rom‚niei, citat„ anterior, este aplicabil„ Ón cazul
de fa˛„.
44. Curtea reaminte∫te c„ dreptul de proprietate al
reclaman˛ilor asupra bunului Ón litigiu a fost stabilit printr-o
hot„r‚re definitiv„ ∫i arat„ c„ dreptul astfel recunoscut nu
avea un caracter revocabil. De altfel, reclaman˛ii s-au putut
bucura de bunul lor, Ón calitate de proprietar legitim, din
17 iunie 1994 p‚n„ Ón 1 octombrie 1996 (a se vedea
paragrafele 13 ∫i 15 de mai sus).
Reclaman˛ii aveau, deci, un bun, Ón sensul art. 1 din
Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie (a se vedea
hot„r‚rea Brum„rescu Ómpotriva Rom‚niei, citat„ anterior,
paragraful 70).
45. Curtea subliniaz„ apoi c„ decizia C.S.J. a anulat o
hot„r‚re definitiv„ ∫i a stabilit c„ statul este proprietarul
legitim al bunului. Ea consider„ c„ aceast„ situa˛ie este,
dac„ nu identic„, cel pu˛in similar„ celei a reclamantului
din cauza Brum„rescu Ómpotriva Rom‚niei. Curtea
apreciaz„, deci, c„ decizia C.S.J. a avut ca efect privarea
domnului Ioan Todorescu ∫i a doamnei Leti˛ia Todorescu
de bunul lor, Ón sensul tezei a doua din primul alineat al
art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie (a se
vedea hot„r‚rea Brum„rescu Ómpotriva Rom‚niei, citat„
anterior, paragrafele 73—74). Or, nici o justificare nu a fost
furnizat„ de Guvern pentru situa˛ia astfel creat„.
Œn plus, Curtea arat„ c„ reclaman˛ii sunt lipsi˛i de bunul
lor de mai bine de 6 ani, f„r„ a fi Óncasat vreo
desp„gubire care s„ reflecte valoarea real„ a acestuia, ∫i
c„ eforturile depuse pentru a-∫i recupera proprietatea au
fost p‚n„ Ón prezent f„r„ rezultat.
46. Œn aceste condi˛ii, admi˛‚nd chiar c„ s-ar putea
demonstra c„ lipsirea de proprietate a fost justificat„ de o
cauz„ de interes public, Curtea apreciaz„ c„ echilibrul
dintre interesul general al comunit„˛ii ∫i necesitatea
protej„rii drepturilor omului a fost rupt ∫i c„ reclamantul a
suportat ∫i Ónc„ mai suport„ o sarcin„ special„ ∫i
exorbitant„.
47. Prin urmare, a existat ∫i continu„ s„ existe o
Ónc„lcare a art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ie.
IV. Asupra aplic„rii art. 41 din Conven˛ie
48. Conform prevederilor art. 41 din Conven˛ie:
Articolul 41
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a
Conven˛iei sau a protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al
Ónaltei p„r˛i contractante nu permite dec‚t o Ónl„turare
incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“
A. Prejudiciul material

49. Reclaman˛ii solicit„ restituirea Ón natur„ a bunului
litigios (un apartament ∫i 40% din terenul aferent). Ei
solicit„, de asemenea, 105.000 dolari americani (USD) sau
88.577 euro (EUR) pentru privarea de proprietate care a
durat 15 ani (adic„ chiriile neÓncasate), pentru confiscarea
bunurilor mobile ∫i pentru prejudiciul moral suferit.

50. Œn ceea ce prive∫te terenul aferent, Guvernul
consider„ c„ Ón urma Óncheierii contractului de schimb (a
se vedea paragraful 9 de mai sus), Ón temeiul Legii
nr. 58/1974, statul a devenit proprietarul acestuia. Astfel,
reclaman˛ii nu aveau dec‚t un drept de folosin˛„ Ón privin˛a
terenului.
Referitor la valoarea apartamentului, Guvernul este de
p„rere c„ suma de 38.633 USD (ca urmare a expertizei
furnizate de Guvern Ón fa˛a Cur˛ii) ar putea fi acordat„ Ón
cazul Ón care reclaman˛ii nu ob˛in restituirea bunului. Œn
opinia sa, Conven˛ia nu prevede desp„gubiri pentru
valoarea de pia˛„ integral„ a bunului.
Œn fine, Ón ceea ce prive∫te cererea referitoare la
contravaloarea chiriilor neÓncasate, Guvernul face trimitere
la cauza Brum„rescu Ómpotriva Rom‚niei, citat„ anterior, ∫i
arat„ c„ Ónc„lcarea dreptului de proprietate s-a datorat
hot„r‚rii C.S.J., iar nu unui eveniment anterior. Astfel,
conform Guvernului, data de la care reclaman˛ii pot solicita
desp„gubiri pentru chirie este 1 octombrie 1996. Œn ceea
ce prive∫te valoarea desp„gubirilor, Guvernul face trimitere
la dispozi˛iile Legii nr. 17/1994 pentru prelungirea sau
reÓnnoirea contractelor de Ónchiriere privind unele suprafe˛e
locative, Ón vigoare la acea dat„. Pentru perioada scurs„
Óntre anii 1996 ∫i 2002 Guvernul este de p„rere c„
valoarea chiriilor este de 2.344 USD sau 1.977 EUR.
Referitor la bunurile mobile confiscate Ón anul 1987,
Guvernul arat„ c„ privarea de proprietate se analizeaz„ Ón
raport cu decizia C.S.J ∫i nu cu un moment anterior, ca
atare nu intr„ Ón competen˛a ratione temporis a Cur˛ii.
51. Curtea este de p„rere c„, Ón circumstan˛ele cauzei,
restituirea bunului litigios, astfel cum a fost dispus„ prin
Decizia definitiv„ a Tribunalului Bucure∫ti din 18 ianuarie
1994, i-ar plasa pe reclaman˛i, pe c‚t posibil, Óntr-o situa˛ie
echivalent„ cu cea Ón care s-ar fi aflat dac„ prevederile
art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie, citat
anterior, nu ar fi fost Ónc„lcate.
52. Œn cazul Ón care restituirea nu are loc, Curtea
hot„r„∫te c„ statul trebuie s„ pl„teasc„ reclamantului, cu
titlu de prejudiciu material, valoarea actual„ a bunului.
53. Lu‚nd Ón considerare informa˛iile aflate la dispozi˛ia
sa cu privire la pia˛a imobiliar„ local„, Curtea estimeaz„ c„
valoarea actual„ a apartamentului este de 50.000 EUR.
54. Œn ceea ce prive∫te sumele solicitate cu titlu de
chirii neÓncasate, Curtea nu poate acorda nici o sum„ cu
acest titlu, av‚nd Ón vedere c„ ea a dispus, ca repara˛ie,
Ón temeiul art. 41 din Conven˛ie, restituirea bunului, dar ea
va putea ˛ine cont de privarea de proprietate suferit„ de
reclaman˛i cu ocazia acord„rii de desp„gubiri pentru
prejudiciul moral (a se vedea, mutatis mutandis, cauza Popa
Ómpotriva Rom‚niei nr. 31.172/96, paragraful 55).
55. Referitor la daunele pretinse de reclaman˛i ca
urmare a pierderii bunurilor lor mobile ce se aflau Ón imobil
la data confisc„rii, Curtea observ„ c„ nu a fost sesizat„ cu
un asemenea cap„t de cerere. Ca atare, Curtea nu poate
acorda satisfac˛ie echitabil„ sub acest aspect (a se vedea,
mutatis mutandis, cauza Grigore Ómpotriva Rom‚niei
nr. 31.736/96, 11 februarie 2003, paragraful 39).
B. Prejudiciul moral

56. Reclaman˛ii solicit„, de asemenea, repararea
prejudiciului moral suferit din cauza suferin˛ei provocate de
C.S.J., prin privarea de bunul lor a doua oar„, dup„ ce
reu∫iser„ Ón anul 1994 s„ pun„ cap„t Ónc„lc„rii de c„tre
autorit„˛ile comuniste a dreptului lor. A∫a cum rezult„ din
observa˛iile complementare transmise de reclaman˛i la data
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de 27 mai 2002, aceast„ repara˛ie este inclus„ Ón suma
de 105.000 USD solicitat„ de ei.
57. Guvernul nu a transmis observa˛ii sub acest aspect.
58. Curtea consider„ c„ evenimentele Ón cauz„ au
provocat ingerin˛e grave Ón drepturile doamnei Leti˛ia
Todorescu ∫i ale domnului Ioan Todorescu la respectarea
bunurilor lor, la acces la justi˛ie ∫i la un proces echitabil,
pentru care suma de 5.000 EUR, pentru ambii reclaman˛i,
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reprezint„ o satisfac˛ie echitabil„ pentru prejudiciul moral
suferit.
C. Major„ri de Ónt‚rziere

59. Curtea consider„ adecvat„ bazarea valorii
major„rilor de Ónt‚rziere pe valoarea dob‚nzii facilit„˛ii de
Ómprumut marginal a B„ncii Centrale Europene, majorat„
cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ŒN UNANIMITATE:

1. Admite excep˛iile ratione temporis ale Guvernului, referitoare la capetele de cerere Óntemeiate pe art. 2 din
Protocolul nr. 4 la Conven˛ie ∫i pe art. 8 din Conven˛ie, ∫i declar„ aceste capete de cerere inadmisibile;
2. Declar„ cererea admisibil„ pentru rest;
3. Hot„r„∫te c„ a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din Conven˛ie din cauza absen˛ei unui proces echitabil;
4. Hot„r„∫te c„ a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din Conven˛ie din cauza refuzului dreptului de acces
la justi˛ie;
5. Hot„r„∫te c„ a existat o Ónc„lcare a art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie;
6. Hot„r„∫te c„ statul p‚r‚t trebuie s„ restituie reclaman˛ilor apartamentul litigios, Ón termen de 3 luni de la data
r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii, Ón conformitate cu art. 44 alin. 2 din Conven˛ie;
7. Hot„r„∫te c„, Ón cazul Ón care restituirea nu va avea loc, statul p‚r‚t va pl„ti reclaman˛ilor, Ón acela∫i termen
de 3 luni, 50.000 EUR pentru prejudiciul material;
8. Hot„r„∫te c„ statul p‚r‚t va pl„ti reclaman˛ilor, Ón 3 luni de la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii, 5.000 EUR
pentru prejudiciul moral;
9. Hot„r„∫te c„ aceste sume urmeaz„ s„ fie pl„tite Ón lei, conform ratei de schimb aplicabile la momentul pl„˛ii;
10. Hot„r„∫te c„, Óncep‚nd de la data expir„rii termenului amintit ∫i p‚n„ la momentul efectu„rii pl„˛ii, sumele
men˛ionate la pct. 7 ∫i 8 vor fi majorate cu o dob‚nd„ simpl„ egal„ cu facilitatea de Ómprumut marginal a B„ncii Centrale
Europene aplicabile pe parcursul acestei perioade, majorat„ cu 3 puncte procentuale;
11. Respinge cererea de acordare a unei satisfac˛ii echitabile pentru surplus.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la data de 30 septembrie 2003, Ón aplicarea art. 77 alin. 2
∫i 3 din Regulamentul Cur˛ii.
T. L. Early,
grefier adjunct

J.-P. Costa,
pre∫edinte

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI

HOT√R¬REA CURﬁII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
Ón cauza Sabin Popescu Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 48.102/99)
Strasbourg, 2 martie 2004
Definitiv„ la 2 iunie 2004
Œn cauza Popescu Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a II-a),
statu‚nd Ón cadrul unei Camere formate din: domnii
J.-P. Costa, pre∫edinte, A. B. Baka, C. BÓrsan,
K. Jungwiert, V. Butkevych, doamnele W. Thomassen,
A. Mularoni, judec„tori, ∫i doamna S. Dollé, grefier„ de
sec˛ie,
dup„ ce a deliberat Ón Camera de Consiliu la
10 februarie 2004,
pronun˛„ hot„r‚rea urm„toare, adoptat„ la aceea∫i dat„.
PROCEDURA

1. La originea cauzei se afl„ Cererea nr. 48.102/99,
Óndreptat„ Ómpotriva Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al
acestui stat, domnul Sabin Popescu (reclamantul), a sesizat
Comisia European„ a Drepturilor Omului (Comisia) la data
de 30 mai 1998, Ón temeiul fostului art. 25 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale (Conven˛ia).

2. Guvernul rom‚n (Guvernul) a fost reprezentat de
doamna R. Rizoiu, agentul guvernamental rom‚n la Curtea
European„ a Drepturilor Omului din cadrul Ministerului
Justi˛iei, apoi de doamna C. Tarcea, care a preluat aceast„
func˛ie.
3. Reclamantul s-a pl‚ns de neexecutarea unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti definitive care obliga o autoritate administrativ„
s„ Ói atribuie un teren Ón proprietate. Acesta invoc„ Ón
special art. 6 alin. (1) din Conven˛ie ∫i art. 1 din Primul
Protocol adi˛ional la Conven˛ie.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii la 1 noiembrie 1998,
data intr„rii Ón vigoare a Protocolului nr. 11 la Conven˛ie
(conform art. 5 alin. 2 din Protocolul nr. 11 la Conven˛ie).
5. La 4 decembrie 2001, Sec˛ia a II-a a Cur˛ii a
comunicat cererea Guvernului.
6. At‚t reclamantul, c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii
scrise cu privire la admisibilitatea ∫i fondul cauzei (conform
art. 59 alin. 1 din regulament).
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7. La 18 decembrie 2002, Curtea a decis s„ se
pronun˛e, conform art. 29 alin. 1 ∫i 3 din Conven˛ie, at‚t
cu privire la admisibilitate, c‚t ∫i cu privire la fondul cauzei.
Aceasta a invitat totodat„ p„r˛ile s„ prezinte observa˛ii
complementare cu privire la fondul cauzei ∫i a solicitat
reclamantului s„ prezinte cererea sa cu privire la acordarea
unei repara˛ii echitabile.
8. La 10 ianuarie ∫i la 3 martie 2003, reclamantul a
transmis Cur˛ii observa˛ii complementare cu privire la fondul
cauzei ∫i cererea de acordare a unei repara˛ii echitabile.
ŒN

FAPT

I. Circumstan˛ele cauzei
9. Reclamantul s-a n„scut Ón anul 1920 ∫i locuie∫te Ón
Craiova. Circumstan˛ele cauzei, a∫a cum au fost prezentate
de p„r˛i, se pot rezuma astfel:
A. Atribuirea Ón proprietatea reclamantului a terenului Ón litigiu

10. Printr-o hot„r‚re din 20 martie 1992 Judec„toria
Craiova a re˛inut c„ reclamantul avea dreptul de a-i fi
atribuit Ón proprietate, Ón baza Legii nr. 18/1991, un teren
situat Ón comuna Gherce∫ti, jude˛ul Dolj, ∫i a dispus
punerea Ón posesie a reclamantului cu acest teren, precum
∫i acordarea titlului de proprietate de c„tre Comisia
jude˛ean„ pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 (Ón continuare
comisia). Hot„r‚rea a r„mas definitiv„.
11. La 11 iunie 1992, la cererea reclamantului, instan˛a
a dispus rectificarea erorilor materiale din Hot„r‚rea din
20 martie 1992. Instan˛a a precizat c„ reclamantului urmau
s„ Ói fie atribuite Ón proprietate dou„ suprafe˛e de teren de
3.360 m 2 ∫i de 3.682 m 2 , cu amplasamente precis
determinate, Ón locul numit Dealul Viilor peste Teslui. De
asemenea, i se acordau alte dou„ hectare de teren ∫i
echivalentul Ón ac˛iuni la o societate comercial„ pentru alte
dou„ hectare.
12. La 18 martie 1993, reclamantul a solicitat comisiei
punerea Ón executare a Hot„r‚rii din 20 martie 1992,
rectificat„ prin Œncheierea din 11 iunie 1992.
13. Prin Decizia din 20 martie 1993 comisia a dat curs
solicit„rii. Ea a cerut Comisiei locale Gherce∫ti, Óns„rcinat„
cu aplicarea Legii nr. 18/1991, s„ treac„ la punerea Ón
posesie a reclamantului, conform dispozitivului Hot„r‚rii din
11 iunie 1992.
14. Comisia local„ a pus Ón executare doar par˛ial
Hot„r‚rea din 11 iunie 1992. Reclamantul nu a fost pus Ón
posesie cu cele dou„ suprafe˛e de 3.360 m2, respectiv de
3.682 m2, de∫i a cerut acest lucru Ón repetate r‚nduri.
15. La 2 august 1994, comisia local„ i-a oferit un teren
de 7.042 m 2 , adic„ echivalentul suprafe˛ei celor dou„
parcele la care era Óndrept„˛it, situate Ón alt amplasament
dec‚t cel indicat prin Hot„r‚rea din 11 iunie 1992. Terenul
oferit se g„sea, conform Guvernului, Ón acela∫i loc (Dealul
Viilor peste Teslui) cu cel indicat de instan˛„, dar situat cu
70 m mai departe, calitatea solului fiind aceea∫i.
16. Reclamantul a refuzat s„ ia posesie acest teren ∫i
s„ Ól cultive, pe motivul c„ acesta înu corespundea
hot„r‚rii judec„tore∫ti“. Acesta a pretins s„ fie pus Ón
posesia terenului Ón locul indicat prin Hot„r‚rea
judec„toreasc„ din 11 iunie 1992.
17. Cu toate acestea, la 10 iulie 1995 reclamantului i-a
fost transmis un titlu de proprietate pentru terenul de 7.042 m2
oferit de comisia local„. Reclamantul a refuzat primirea
titlului, l-a restituit prin po∫t„ comisiei locale ∫i nu a intrat
niciodat„ Ón posesia acestui teren. A contestat aceast„
m„sur„ pe l‚ng„ prefect.
18. Œntr-o scrisoare din 20 martie 1998, prefectul de Dolj
l-a informat c„ titlul de proprietate care nu era conform cu
Hot„r‚rea din 11 iunie 1992 ar fi trebuit s„ fie comunicat

de c„tre Comisia local„ Gherce∫ti comisiei jude˛ene, astfel
Ónc‚t aceasta s„ Ól anuleze ca fiind eronat.
Curtea nu a fost informat„ dac„ aceast„ scrisoare a
prefectului a fost urmat„ de unele m„suri.
19. Pentru a ob˛ine executarea hot„r‚rii men˛ionate
reclamantul a formulat o ac˛iune Ón contencios administrativ
(a se vedea punctul B de mai jos), o pl‚ngere penal„
pentru infrac˛iunea de nerespectare a hot„r‚rilor
judec„tore∫ti, adresat„ parchetului (a se vedea punctul C
de mai jos), ∫i a depus alte pl‚ngeri ∫i memorii pe l‚ng„
alte autorit„˛i (a se vedea punctul D de mai jos).
B. Ac˛iunea Ón contencios administrativ

20. Œn 1993, reclamantul a introdus Ón fa˛a Judec„toriei
Craiova o ac˛iune Ón contencios administrativ Ómpotriva
primarului comunei Gherce∫ti ∫i comisiei locale din aceast„
comun„, cer‚nd obligarea acestora la punerea Ón posesie
cu cele dou„ parcele care Ói fuseser„ atribuite Ón
proprietate prin Hot„r‚rea din 11 iunie 1992. A solicitat
totodat„ acordarea unor desp„gubiri reprezent‚nd
echivalentul produc˛iei de cereale pe care ar fi putut-o
realiza pe terenul respectiv Ón anii 1992 ∫i 1993.
21. Prin Hot„r‚rea din 17 noiembrie 1993 judec„toria
∫i-a declinat competen˛a Ón favoarea Tribunalului Dolj. Prin
Hot„r‚rea din 4 aprilie 1994 tribunalul a admis cererea
reclamantului. Instan˛a a constatat c„ p‚r‚˛ii nu
executaser„ Hot„r‚rea definitiv„ din 11 iunie 1992 ∫i a
dispus punerea Ón posesie a reclamantului pe terenurile
respective.
22. Reclamantul a atacat cu apel aceast„ hot„r‚re,
ar„t‚nd c„ instan˛a nu se pronun˛ase cu privire la cererea
sa de desp„gubiri. Prin Decizia din 13 iulie 1994 Curtea
de Apel Craiova a admis apelul, a casat Ón Óntregime
hot„r‚rea atacat„ ∫i a trimis cauza Tribunalului Dolj.
23. Prin Decizia din 2 octombrie 1995 Tribunalul a
admis cererea. A obligat p‚r‚˛ii la punerea Ón posesie a
reclamantului ∫i la plata unor daune-interese Ón valoare de
197.230 lei.
24. Reclamantul a atacat hot„r‚rea cu recurs, ar„t‚nd
c„ tribunalul nu a ˛inut seama de cererea sa de majorare
a sumelor pretinse. Prin Decizia din 5 iunie 1996 Curtea
de Apel Craiova a admis recursul, a casat Ón totalitate
hot„r‚rea atacat„ ∫i a trimis cauza tribunalului Ón vederea
pronun˛„rii cu privire la cererea de majorare.
25. Prin Hot„r‚rea din 20 noiembrie 1996 tribunalul a
respins aceast„ cerere. Tribunalul a re˛inut c„ îdup„ cum
rezult„ din nota informativ„ prezentat„ de Consiliul Local
Gherce∫ti, punerea Ón posesie s-a f„cut conform legii“, dar
reclamantul nu a lucrat terenul, astfel Ónc‚t acesta nu
poate pretinde daune-interese. Œn hot„r‚rea sa tribunalul nu
a men˛ionat motivele care au condus comisia local„ la
atribuirea unui teren situat Ón alt amplasament dec‚t cel
atribuit prin Hot„r‚rea din 11 iunie 1992. Curtea de Apel
Craiova a men˛inut hot„r‚rea tribunalului prin Decizia din
9 iulie 1997.
26. La 5 decembrie 1997 ∫i la 22 februarie 1999,
Curtea de Apel Craiova a respins cele dou„ contesta˛ii Ón
anulare formulate Ómpotriva Hot„r‚rii din 9 iulie 1997.
C. Pl‚ngerea penal„ pentru nerespectarea hot„r‚rii judec„tore∫ti

27. Œn anul 1997, reclamantul a introdus la parchet o
pl‚ngere penal„ Ómpotriva primarului din Gherce∫ti.
Invoc‚nd art. 271 din Codul penal, acesta s-a pl‚ns de
refuzul primarului, Ón calitatea sa de pre∫edinte al comisiei
locale, de a pune Ón executare Ón totalitate Hot„r‚rea
definitiv„ din 11 iunie 1992 ∫i de a-l pune Ón posesie pe
cele dou„ parcele.
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28. Printr-o scrisoare din 15 ianuarie 1998 Direc˛ia
Jude˛ean„ de Poli˛ie Dolj l-a informat c„ fusese efectuat„ o
anchet„ la fa˛a locului ∫i c„ primarul din Gherce∫ti urma
s„ Ól pun„ Ón cur‚nd Ón posesie cu privire la cele dou„
suprafe˛e.
29. La 22 iulie 1998, Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria
Craiova a dispus neÓnceperea urm„ririi penale a primarului,
motiv‚nd c„ neexecutarea Hot„r‚rii definitive din 11 iunie
1992 fusese determinat„ de cauze obiective, ca urmare a
modific„rii configura˛iei terenurilor Ón cauz„. Reclamantul a
contestat aceast„ ordonan˛„ la Parchetul de pe l‚ng„
Curtea Suprem„ de Justi˛ie.
30. La 21 octombrie 1999, Parchetul de pe l‚ng„
Curtea Suprem„ de Justi˛ie a comunicat reclamantului c„
a infirmat ordonan˛a de neÓncepere a urm„ririi penale ∫i c„
dosarul a fost retrimis Parchetului de pe l‚ng„ Judec„toria
Craiova Ón vederea complet„rii cercet„rilor.
31. La 24 mai 2000, Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria
Craiova a informat reclamantul cu privire la faptul c„ printr-o
expertiz„ recent„ se stabilise c„ ar fi posibil ca acesta s„
fie pus Ón posesia terenurilor indicate prin Hot„r‚rea din
11 iunie 1992.
32. La 19 iulie 2000, parchetul a dispus neÓnceperea
urm„ririi penale, decizie confirmat„, la 2 aprilie 2001, de
procurorul-∫ef al parchetului.
D. Alte demersuri ale reclamantului

33. Œn anul 1998, reclamantul a formulat o pl‚ngere
adresat„ prefectului de Dolj ∫i Direc˛iei Agricole a Jude˛ului
Dolj, cu privire la refuzul primarului de a pune Ón executare
Hot„r‚rea definitiv„ din 11 iunie 1992.
34. La 20 martie 1998, prefectul i-a recomandat
formularea unei ac˛iuni penale Ómpotriva primarului pentru
refuzul s„u de a executa o hot„r‚re definitiv„.
35. La 3 noiembrie 1998, directorul general al Direc˛iei
Agricole l-a informat pe reclamant cu privire la faptul c„
singura competent„ Ón materie de punere Ón posesie era
Comisia local„ Gherce∫ti, condus„ de primar, ∫i i-a
recomandat formularea unei pl‚ngeri penale adresate
parchetului, Ómpotriva primarului ∫i celorlal˛i membri ai
comisiei.
36. Œn anul 1999, reclamantul s-a pl‚ns pre∫edintelui
Judec„toriei Craiova cu privire la refuzul primarului de a
pune Ón executare Hot„r‚rea din 11 iunie 1992 ∫i i-a
solicitat numirea unui executor judec„toresc Ón vederea
punerii sale Ón posesie.
37. Printr-o scrisoare din 9 martie 1999 pre∫edintele
judec„toriei men˛ionate i-a comunicat c„ singura
competent„ s„ pun„ Ón executare Hot„r‚rea din 11 iunie
1992 era comisia local„, ale c„rei atribu˛ii nu puteau fi
realizate de un executor judec„toresc. I-a recomandat
calea unei ac˛iuni Ón contencios administrativ Ómpotriva
primarului.
38. La 17 decembrie 2001, prefectul de Dolj a trimis o
adres„ Comisiei locale Gherce∫ti, solicit‚nd respectarea
Hot„r‚rii judec„tore∫ti din 11 iunie 1992, punerea
reclamantului Ón posesie pe terenul respectiv ∫i eliberarea
titlului de proprietate. Comisia nu a dat curs acestei
solicit„ri.
39. La 9 mai 2003, prefectul a r„spuns unui memoriu
adresat de reclamant Ministerului Administra˛iei Publice.
Prin acest r„spuns a informat reclamantul c„ a constatat
c„ prin emiterea titlului de proprietate din 10 iulie 1997
autorit„˛ile locale ale comunei Gherce∫ti nu respectaser„
Hot„r‚rea definitiv„ din 11 iunie 1992. Prefectul a ar„tat c„
Ón anul 1999 comisia local„ ac˛ionase cu rea-credin˛„,
pun‚nd Ón posesie pe T.D. pe terenul revendicat de
reclamant. De asemenea, comisia eliberase un titlu de
proprietate pe numele lui T.D. cu privire la terenul
respectiv. Ulterior, T.D. a v‚ndut terenul unor ter˛i.

27

40. Printr-o scrisoare din 14 iunie 2003 reclamantul a
informat Curtea cu privire la faptul c„, Ón ciuda celor peste
150 de pl‚ngeri ∫i memorii adresate diverselor autorit„˛i
rom‚ne (Parlament, Pre∫edinte, prim-ministru, ministrul
justi˛iei, procurorul general al Rom‚niei), autorit„˛ile locale
competente cu aplicarea Legii nr. 18/1991 refuzau Ón
continuare s„ pun„ Ón executare Hot„r‚rea din 11 iunie
1992.
41. La 12 septembrie 2003, prefectul a informat
reclamantul c„ a constatat c„ prin atribuirea c„tre un ter˛ a
terenului revendicat de acesta s-a Ónc„lcat hot„r‚rea
judec„toreasc„ pronun˛at„ Ón favoarea sa. Prefectul a
ar„tat c„ recomandase primarului s„ formuleze, Ón baza
art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997, o ac˛iune Ón
anularea titlurilor de proprietate emise cu Ónc„lcarea legii.
Curtea nu a fost informat„ cu privire la continuarea
acestei proceduri.
II. Dreptul intern pertinent
A. Dispozi˛iile privind procedura de ob˛inere a propriet„˛ii unor
terenuri

42. Dispozi˛iile pertinente ale Legii fondului funciar
nr. 18/1991, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991, prev„d urm„toarele:
Articolul 11
î[...] 4. Comisia jude˛ean„ este competent„ s„
solu˛ioneze contesta˛iile ∫i s„ valideze sau s„ invalideze
m„surile stabilite de comisiile subordonate.
5. Œmpotriva hot„r‚rii comisiei jude˛ene, cel nemul˛umit
poate face pl‚ngere [...], Ón termen de 30 de zile de la
data la care a luat cuno∫tin˛„ de solu˛ia dat„ de comisia
jude˛ean„.
6. Pl‚ngerea suspend„ executarea [...].
10. [...] Œn baza hot„r‚rii judec„tore∫ti, comisia jude˛ean„
care a emis titlul Ól va modifica, Ónlocui sau desfiin˛a, dup„
caz.“
43. Legea nr. 18/1991 a fost republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998,
pentru a fi luate Ón considerare modific„rile introduse prin
Legea nr. 169/1997. Œn varianta modificat„, dispozi˛iile
pertinente prev„d urm„toarele:
Articolul14
î(2) Atribuirea efectiv„ a terenurilor se face, Ón zona
colinar„, de regul„, pe vechile amplasamente, iar Ón zonele
de c‚mpie, pe sole stabilite de comisie ∫i nu neap„rat pe
vechile amplasamente ale propriet„˛ii, Ón cadrul perimetrelor
actuale ale cooperativelor agricole de produc˛ie.“
Articolul 51
îComisia jude˛ean„ este competent„ s„ solu˛ioneze
contesta˛iile ∫i s„ valideze ori s„ invalideze m„surile
stabilite de comisiile locale.“
Articolul 53
î(2) Œmpotriva hot„r‚rii comisiei jude˛ene se poate face
pl‚ngere la judec„toria [...], Ón termen de 30 de zile de la
comunicare.“
Articolul 64
î(1) Œn cazul Ón care comisia local„ refuz„ Ónm‚narea
titlului de proprietate emis de comisia jude˛ean„ sau
punerea efectiv„ Ón posesie, persoana nemul˛umit„ poate
face pl‚ngere la instan˛a Ón a c„rei raz„ teritorial„ este
situat terenul.
(2) Dac„ instan˛a admite pl‚ngerea, primarul va fi
obligat s„ execute de Óndat„ Ónm‚narea titlului de
proprietate sau, dup„ caz, punerea efectiv„ Ón posesie, sub
sanc˛iunea condamn„rii la daune cominatorii pentru fiecare
zi de Ónt‚rziere, anume stabilite de instan˛„.“
44. Dispozi˛iile pertinente ale Regulamentului aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 131/1991, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 43 din 4 martie
1991, sunt formulate astfel:
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Articolul 4
îComisiile comunale, or„∫ene∫ti sau municipale au
urm„toarele atribu˛ii principale: [...]
f) Óntocmesc situa˛ia definitiv„ privind persoanele
Óndrept„˛ite s„ li se atribuie teren [...].“
B. Dispozi˛iile privind anularea titlului de proprietate

45. Dispozi˛iile pertinente ale Legii nr. 169/1997 de
modificare a Legii nr. 18/1991, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, sunt
formulate astfel:
Articolul III
î(1) Sunt lovite de nulitate absolut„, potrivit dispozi˛iilor
legisla˛iei civile aplicabile la data Óncheierii actului juridic,
urm„toarele acte emise cu Ónc„lcarea prevederilor Legii
fondului funciar nr. 18/1991:
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului
de proprietate, Ón favoarea persoanelor fizice care nu erau
Óndrept„˛ite [...] la astfel de reconstituiri sau constituiri; [...]
(2) Nulitatea poate fi invocat„ de primar, prefect,
procuror ∫i de alte persoane care justific„ un interes
legitim, iar solu˛ionarea cererilor este de competen˛a
instan˛elor judec„tore∫ti de drept comun, care au
plenitudine de jurisdic˛ie.“
C. Dispozi˛iile privind contenciosul administrativ

46. Dispozi˛iile pertinente ale Legii contenciosului
administrativ nr. 29/1990 sunt formulate astfel:
Articolul 1
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„, dac„ se consider„
v„t„mat„ Ón drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un
act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei
autorit„˛i administrative de a-i rezolva cererea referitoare la
un drept recunoscut de lege, se poate adresa instan˛ei
judec„tore∫ti competente, pentru anularea actului,
recunoa∫terea dreptului pretins ∫i repararea pagubei ce i-a
fost cauzat„.
Se consider„ refuz nejustificat de rezolvare a cererii
referitoare la un drept recunoscut de lege ∫i faptul de a nu
se r„spunde peti˛ionarului Ón termen de 30 de zile de la
Ónregistrarea cererii respective, dac„ prin lege nu se
prevede un alt termen.“
Articolul 16
îDac„, Ón urma admiterii ac˛iunii, autoritatea
administrativ„ este obligat„ s„ Ónlocuiasc„ sau s„ modifice
actul administrativ, s„ elibereze un certificat, o adeverin˛„
sau orice alt Ónscris, executarea hot„r‚rii definitive se va
face la termenul prev„zut Ón cuprinsul ei, iar Ón lipsa unui
astfel de termen, Ón cel mult 30 de zile de la data
r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii.
Œn cazul Ón care termenul nu este respectat se va aplica
conduc„torului autorit„˛ii administrative sanc˛iunea prev„zut„
la art. 10 alin. 3, iar reclamantului i se vor putea acorda
daune pentru Ónt‚rziere. Tribunalul hot„r„∫te Ón camera de
consiliu, de urgen˛„, la cererea reclamantului, cu citarea
p„r˛ilor, f„r„ plata vreunei taxe de timbru, hot„r‚rea fiind
definitiv„ ∫i executorie.
Conduc„torul autorit„˛ii administrative se poate Óndrepta
cu ac˛iune Ómpotriva celor vinova˛i de neexecutarea
hot„r‚rii, potrivit dreptului comun.“
Amenda prev„zut„ de art. 10 alin. 3 din Legea
nr. 29/1990 este de 500 ROL (adic„ 1,25 EUR Ón 1992 ∫i
0,01 EUR Ón 2003) pentru fiecare zi de Ónt‚rziere
nejustificat„.
ŒN

DREPT

I. Asupra pretinsei Ónc„lc„ri a art. 6 alin. 1 din
Conven˛ie
47. Invoc‚nd art. 6 alin. 1 din Conven˛ie, reclamantul se
pl‚nge de faptul c„ refuzul autorit„˛ilor competente de a

respecta Œncheierea din 11 iunie 1992 a Judec„toriei
Craiova i-a Ónc„lcat dreptul la o protec˛ie judiciar„ efectiv„.
Dispozi˛iile pertinente din art. 6 alin. 1 din Conven˛ie
prev„d urm„toarele:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod
echitabil [...] de c„tre o instan˛„ [...] care va hot„rÓ [...]
asupra contesta˛iilor privind drepturile ∫i obliga˛iile sale cu
caracter civil [...].“
A. Asupra admisibilit„˛ii
1. Excep˛ia preliminar„ a Guvernului privind nerespectarea termenului de
6 luni

48. Guvernul afirm„, cu titlu principal, c„ cererea este
inadmisibil„ din cauza nerespect„rii termenului de 6 luni.
Acesta consider„ c„ ingerin˛a Ón drepturile reclamantului a
avut loc fie la 2 august 1994, data punerii Ón posesie a
reclamantului pe un alt teren Ón locul celor dou„ parcele
indicate prin Œncheierea din 11 iunie 1992, fie la 9 august
1997, data deciziei Cur˛ii de Apel Craiova.
49. Reclamantul nu ∫i-a exprimat un punct de vedere
cu privire la excep˛ia ridicat„, dar afirm„ c„ Œncheierea din
11 iunie 1992 nu a fost Ónc„ executat„ ∫i c„ terenul oferit
înu corespunde sentin˛ei civile pronun˛ate“.
50. Curtea aminte∫te c„, Ón conformitate cu art. 35 din
Conven˛ie, ea nu poate fi sesizat„ dec‚t dup„ epuizarea
c„ilor de recurs interne ∫i Óntr-un termen de 6 luni de la
data deciziei interne definitive. Or, atunci c‚nd pretinsa
Ónc„lcare const„ Óntr-o situa˛ie continu„, termenul de 6 luni
nu Óncepe s„ curg„ dec‚t Ón momentul Ón care aceast„
situa˛ie a luat sf‚r∫it (a se vedea, mutatis mutandis,
Hot„r‚rea Hornsby Ómpotriva Greciei din 19 martie 1997,
Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1997-II, p. 508, paragraful 35,
∫i Decizia Marinakos Ómpotriva Greciei, Cererea nr. 49.282/99
din 29 martie 2000).
51. Œn prezenta cauz„ Curtea observ„ c„ reclamantul se
pl‚nge de refuzul autorit„˛ii competente de a-l pune Ón
posesie pe un teren, conform Œncheierii din 11 iunie 1992.
Acest refuz constituie o situa˛ie continu„. Termenul de
6 luni este deci inaplicabil Ón spe˛„.
52. Faptul c„ autorit„˛ile i-au oferit un alt teren dec‚t
cel indicat de c„tre instan˛„ nu reprezint„ dec‚t o
manifestare a refuzului autorit„˛ilor de a executa, ca atare,
Óncheierea. Curtea consider„ c„ un astfel de fapt nu este
de natur„ s„ pun„ cap„t situa˛iei continue ce rezult„ din
neexecutarea Hot„r‚rii din 11 iunie 1992, Ón ceea ce
prive∫te cele dou„ parcele de teren de 3.360 m2, respectiv
de 3.683 m2.
53. Curtea observ„, Ón ceea ce prive∫te Decizia din
9 iulie 1997 a Cur˛ii de Apel Craiova, c„ aceasta a
considerat gre∫it c„ reclamantul a fost pus Ón posesie pe
terenul care trebuia s„-i fie atribuit Ón temeiul Œncheierii din
11 iunie 1992. Trebuie constatat c„ Ónsu∫i Guvernul
recunoa∫te c„ reclamantul a fost pus Ón posesie pe un alt
teren dec‚t cel fixat de instan˛„. Adresele prefectului din
17 decembrie 2001, 9 mai ∫i 12 septembrie 2003, care
consider„ c„ Œncheierea din 11 iunie 1992 nu a fost
executat„ (a se vedea paragrafele 38, 39 ∫i 41 de mai
sus), atest„ acela∫i lucru.
54. Curtea observ„, Ón plus, c„ Decizia din 9 iulie 1997
nu a desfiin˛at Œncheierea din 11 iunie 1992. Ea nu a
modificat nici modalitatea de executare a obliga˛iei ce
rezult„ din aceast„ Óncheiere. Doar prin intermediul unei
asemenea desfiin˛„ri sau prin Ónlocuirea de c„tre instan˛„
a obliga˛iei ce rezult„ din Óncheierea Ón cauz„ cu o alt„
obliga˛ie echivalent„ situa˛ia continu„ de neexecutare ar
putea lua sf‚r∫it.
55. Œn consecin˛„, excep˛ia de tardivitate ridicat„ de
Guvern este respins„.
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2. Asupra excep˛iei preliminare a Guvernului privind neepuizarea c„ilor de
recurs interne

56. Guvernul sus˛ine, de asemenea, neepuizarea c„ilor
de recurs interne. Acesta sus˛ine c„, Ón m„sura Ón care
autorit„˛ile au atribuit altor persoane terenul pe care Ól
revendica, reclamantul ar fi trebuit s„ introduc„ o ac˛iune
Ón anularea titlurilor de proprietate ale acestor persoane.
57. Curtea aminte∫te c„ obliga˛ia de a epuiza c„ile de
recurs interne, prev„zut„ de art. 53 din Conven˛ie, prive∫te
c„ile de recurs care sunt accesibile reclamantului ∫i care
pot remedia situa˛ia de care acesta se pl‚nge. Pentru a se
pronun˛a asupra aspectului dac„ reclamantul a Óndeplinit
aceast„ condi˛ie, trebuie analizat mai Ónt‚i actul autorit„˛ilor
statului Ón cauz„, care formeaz„ pl‚ngerea reclamantului
(a se vedea Decizia Ciobanu Ómpotriva Rom‚niei, Cererea
nr. 29.053/95 din 20 aprilie 1999).
58. Curtea remarc„, Ón aceast„ privin˛„, c„ cererea
reclamantului prive∫te faptul c„ autorit„˛ile competente
refuz„ s„ execute, ca atare, Œncheierea din 11 iunie 1992.
Ea observ„ c„ o ac˛iune Ón anularea titlului de proprietate
atribuit de c„tre acestea ∫i privind terenul care fusese
atribuit reclamantului prin Óncheierea anterior men˛ionat„ nu
este de natur„ s„ conduc„ Ón mod direct la executarea
acestei Óncheieri.
59. Œn plus, Curtea observ„ c„, Ón temeiul unei hot„r‚ri
care Ói stabile∫te dreptul de proprietate, cele obligate s„ Ól
pun„ Ón posesie pe reclamant sunt autorit„˛ile. Œn
consecin˛„, obliga˛ia de a ac˛iona incumb„ autorit„˛ilor, iar
nu reclamantului. A-i cere reclamantului s„ fac„ alte
demersuri al c„ror rezultat nu ar fi dec‚t unul repetitiv, ∫i
anume ca instan˛a s„ dispun„ Ónc„ o dat„ autorit„˛ii
administrative competente s„ execute o hot„r‚re
judec„toreasc„ definitiv„, ar fi prea oneros ∫i nu ar
corespunde cerin˛elor art. 35 alin. 1 din Conven˛ie (a se
vedea, mutatis mutandis, Cauza Jasiuniene Ómpotriva
Lituaniei, Cererea nr. 41.510/98, Decizia din 24 octombrie
2000 ∫i Hot„r‚rea din 6 martie 2003, paragraful 30). De
altfel, reclamantul a Óntreprins deja o procedur„ viz‚nd
sanc˛ionarea pasivit„˛ii autorit„˛ilor, care a fost solu˛ionat„
definitiv prin Decizia din 9 iulie 1997. Or, cum Curtea a
observat deja, Œncheierea din 11 iunie 1992 nu a fost Ónc„
executat„ conform dispozitivului acestei Óncheieri.
60. Œn consecin˛„, ∫i aceast„ excep˛ie este respins„.
3. Asupra fondului cap„tului de cerere

61. Curtea constat„ c„ acest cap„t de cerere nu este
Ón mod v„dit neÓntemeiat, Ón sensul art. 35 alin. 3 din
Conven˛ie. Ea arat„ c„ acesta nu prezint„ nici un alt motiv
de inadmisibilitate. Œn consecin˛„, cap„tul de cerere este
declarat admisibil.
B. Asupra fondului

62. Guvernul admite c„ terenul pe care a fost pus Ón
posesie reclamantul de c„tre autorit„˛i nu corespunde cu
exactitate cu amplasamentul fixat prin Hot„r‚rea din
11 iunie 1992. Cu toate acestea, el subliniaz„ c„ terenul
atribuit nu numai c„ avea aceea∫i suprafa˛„ ∫i era situat Ón
locul indicat de instan˛„, dar ∫i calitatea solului era
aceea∫i. Œn plus, Guvernul justific„ neexecutarea Óntocmai
a Œncheierii din 11 iunie 1992, confirmat„ prin Decizia din
9 iulie 1997, consider‚nd-o o m„sur„ de comasare agricol„
tinz‚nd la o mai bun„ exploatare a terenurilor agricole. El
arat„, de altfel, c„ ini˛iala configurare topografic„ a
terenurilor din locul indicat de instan˛„, luat„ Ón considerare
de aceasta Ón anul 1992, s-a schimbat ca urmare a
dispari˛iei unui drum vicinal.
63. Reclamantul nu contest„ aceste afirma˛ii, dar arat„
c„ el trebuia s„ fie pus Ón posesie pe terenul indicat Ón
Œncheierea din 11 iunie 1992.
64. Curtea aminte∫te c„ dreptul de acces la justi˛ie,
garantat de art. 6 din Conven˛ie, protejeaz„, de asemenea,
∫i executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti definitive ∫i obligatorii,
care, Óntr-un stat care respect„ preeminen˛a dreptului, nu
pot r„m‚ne f„r„ efect Ón detrimentul unei p„r˛i. Œn
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consecin˛„, executarea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti nu poate
fi Ómpiedicat„, anulat„ sau Ónt‚rziat„ Óntr-un mod excesiv
(a se vedea, printre altele, hot„r‚rile Hornsby Ómpotriva
Greciei din 19 martie 1997, Culegere 1997-II, p. 510—511,
paragraful 40; Burdov Ómpotriva Rusiei, Cererea
nr. 59.498/00, paragraful 34, 7 mai 2002; Jasiuniene
Ómpotriva Lituaniei, precitat„; Ruianu Ómpotriva Rom‚niei,
Cererea nr. 34.647/97, 17 iunie 2003).
65. Œn plus, Curtea a considerat c„, dac„ se poate
admite c„ statele intervin Óntr-o procedur„ de executare a
unei hot„r‚ri judec„tore∫ti, o asemenea interven˛ie nu
poate avea drept consecin˛„ Ómpiedicarea, anularea sau
Ónt‚rzierea Óntr-un mod excesiv a execut„rii, nici, cu at‚t
mai mult, repunerea Ón discu˛ie a fondului acestei hot„r‚ri
(a se vedea hot„r‚rile Immobiliare Saffi Ómpotriva Italiei,
28 iulie 1999, Culegere 1999-V, paragrafele 63 ∫i 66;
Satka ∫i al˛ii Ómpotriva Greciei, Cererea nr. 55.828/00,
paragraful 57, 27 martie 2003).
66. Curtea aminte∫te c„ dreptul la executarea unei
hot„r‚ri judec„tore∫ti este unul dintre aspectele dreptului de
acces la justi˛ie (a se vedea Hot„r‚rea Hornsby Ómpotriva
Greciei, precitat„, paragraful 40). Or, Curtea consider„ c„
dreptul de acces la justi˛ie nu este absolut (hot„r‚rile
Golder Ómpotriva Regatului Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de
Nord din 21 februarie 1975, seria A nr. 18, p. 18,
paragraful 36, ∫i Waite ∫i Kennedy Ómpotriva Germaniei [MC],
Cererea nr. 26.083/94, paragraful 50, CEDO 1999-1) ∫i c„
reclam„, prin chiar natura sa, o reglementare din partea
statului. Statele contractante se bucur„, Ón aceast„ materie,
de o oarecare marj„ de apreciere. Totu∫i, este de
competen˛a Cur˛ii s„ statueze Ón ultim„ instan˛„ asupra
respect„rii cerin˛elor Conven˛iei; ea trebuie s„ se conving„
de faptul c„ limitele impuse nu restr‚ng accesul oferit
individului Óntr-o asemenea manier„ Ónc‚t s„ aduc„ atingere
chiar substan˛ei dreptului. O asemenea limitare nu este
conform„ cu art. 6 alin. 1 din Conven˛ie dec‚t Ón m„sura
Ón care ea vizeaz„ un scop legitim ∫i exist„ un raport
rezonabil de propor˛ionalitate Óntre mijloacele utilizate ∫i
scopul urm„rit. Dac„ limitarea este compatibil„ cu aceste
principii, art. 6 alin. 1 nu este Ónc„lcat (Cauza Prin˛ul Hans
Adam II al Liechtensteinului Ómpotriva Germaniei [MC],
Cererea nr. 42.527/98, paragraful 44, CEDO 2001-VIII).
67. Curtea reitereaz„, de asemenea, ∫i principiile
fundamentale care reies din jurispruden˛a sa privind
interpretarea ∫i aplicarea dreptului intern. Dac„, Ón termenii
art. 19 din Conven˛ie, Curtea are sarcina de a asigura
respectarea angajamentelor ce rezult„ din Conven˛ie pentru
statele contractante, ea nu este competent„ s„ analizeze
erorile de fapt sau de drept pretins comise de c„tre o
instan˛„ na˛ional„ dec‚t dac„ ∫i Ón m„sura Ón care acestea
ar fi putut aduce atingere drepturilor ∫i libert„˛ilor protejate
de Conven˛ie. Œn plus, este Ón primul r‚nd de competen˛a
autorit„˛ilor na˛ionale ∫i a instan˛elor s„ interpreteze ∫i s„
aplice dreptul intern. Rolul Cur˛ii se limiteaz„ la verificarea
compatibilit„˛ii cu Conven˛ia a efectelor unei asemenea
interpret„ri (cauzele Prin˛ul Hans Adam II al Liechtensteinului
Ómpotriva Germaniei, precitat„, paragraful 50; Streletz,
Kessler ∫i Krenz Ómpotriva Germaniei [MC], cererile
nr. 34.044/96, 35.532/97, 44.801/98, paragraful 49,
CEDO 2001-II).
68. Œn prezenta cauz„, spre deosebire de cauza Satka ∫i
al˛ii Ómpotriva Greciei, precitat„ (paragraful 57), sau de alte
cauze privind executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti care
impun administra˛iei Óndeplinirea obliga˛iei pecuniare fa˛„ de
reclamant, Curtea nu poate concluziona c„ autorit„˛ile au
privat de orice efect util hot„r‚rea pronun˛at„ Ón favoarea
reclamantului. Ea arat„, pe de o parte, c„ Œncheierea din
11 iunie 1992 a fost executat„ Ón ceea ce prive∫te o parte
important„ a dispozitivului s„u, iar pe de alt„ parte, c„,
referitor la cele dou„ parcele de teren Ón litigiu, reclamantul
a fost pus Ón posesie pe un teren echivalent, care
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corespundea, Ón marea majoritate a caracteristicilor sale
determinante, cu terenul fixat ∫i individualizat de c„tre
instan˛„.
69. Cu toate acestea, Curtea observ„ c„ Ón spe˛„ nu
este contestat c„ Œncheierea din 11 iunie 1992 nu a fost
executat„ nici ad litteram, nici desfiin˛at„ sau modificat„ ca
urmare a unei c„i de recurs prev„zute Ón dreptul intern.
70. Ca atare, Curtea consider„ c„ reclamantul a suferit
o limitare Ón ceea ce prive∫te dreptul s„u la executarea
unei hot„r‚ri judec„tore∫ti. R„m‚ne de analizat dac„
aceast„ limitare este compatibil„ cu art. 6 alin. 1 din
Conven˛ie.
71. Œn aceast„ privin˛„, Curtea observ„ c„ refuzul
autorit„˛ilor de a respecta termenii Hot„r‚rii definitive din
11 iunie 1992 a fost dublat de decizia acestora de a
satisface preten˛iile reclamantului decurg‚nd din aceast„
hot„r‚re printr-o presta˛ie echivalent„ cu cea la care au
fost obligate de c„tre instan˛„. Œn ceea ce prive∫te refuzul
lor, av‚nd Ón vedere c„ Œncheierea din 11 iunie 1992 nu a
fost niciodat„ desfiin˛at„, acesta reprezint„ o situa˛ie
continu„ de nerespectare a unei hot„r‚ri judec„tore∫ti,
adic„ de limitare a dreptului efectiv de acces la justi˛ie.
Pentru a afla dac„ aceast„ limitare este compatibil„ cu
art. 6 din Conven˛ie, trebuie analizate motivele care au
condus autorit„˛ile la nerespectarea Ón Óntregime a hot„r‚rii
judec„tore∫ti Ón cauz„.
72. Curtea observ„ c„ autorit„˛ile au procedat, la
2 august 1994, la punerea Ón posesie a reclamantului pe
un teren echivalent. Aceast„ diferen˛„ fa˛„ de Œncheierea
din 11 iunie 1992 nu a fost motivat„ prin nici o decizie
administrativ„ formal„.
73. Ca urmare, Curtea de Apel Craiova, Ón Decizia din
9 iulie 1997, a considerat stins„ obliga˛ia care incumba
autorit„˛ilor Ón temeiul Óncheierii anterior men˛ionate,
consider‚nd c„ îpunerea Ón posesie [a reclamantului] a fost
realizat„ conform legii“. Curtea de Apel Craiova nu a f„cut
totu∫i referire nici la motivele care au justificat
nerespectarea Œncheierii din 11 iunie 1992, nici la baza
legal„ care a permis o astfel de nerespectare.
74. Œn aceast„ privin˛„, Curtea acord„ aten˛ie ∫i Adresei
din 9 martie 2003 a prefectului jude˛ului Dolj. Acesta
denun˛„ reaua-credin˛„ a autorit„˛ilor locale din comuna
Gherce∫ti, care nu au respectat hot„r‚rea judec„toreasc„
pronun˛at„ Ón favoarea reclamantului ∫i Ól informeaz„ c„ din
anul 1999 terenul pe care Ól pretindea Ón temeiul hot„r‚rii
men˛ionate este atribuit lui T.D., care, de altfel, l-a v‚ndut
unor ter˛i (a se vedea paragraful 39 de mai sus).
75. Curtea observ„, de asemenea, c„ Guvernul a
motivat nerespectarea de c„tre autorit„˛i a Œncheierii din
11 iunie 1992, ar„t‚nd c„ Ón realitate este vorba despre o
m„sur„ de comasare agricol„ tinz‚nd la o mai bun„
exploatare a terenurilor agricole. El arat„, de altfel, c„
ini˛iala configurare topografic„ a terenurilor din locul indicat
de instan˛„, care a fost luat„ Ón considerare de aceasta Ón
anul 1992, s-a schimbat datorit„ dispari˛iei unui drum
vicinal.
76. Cu toate acestea, Curtea constat„ c„ aceste
justific„ri, de∫i pertinente, nu au fost prezentate
reclamantului nici de c„tre autorit„˛ile administrative, nici de
c„tre instan˛ele interne, pentru a se putea considera c„
nerespectarea Ón Óntregime a Œncheierii din 11 iunie 1992
este o restric˛ie justificat„ ∫i, deci, o limitare compatibil„ cu
art. 6 alin. 1 din Conven˛ie.
Œn consecin˛„, art. 6 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat.
II. Asupra pretinsei Ónc„lc„ri a art. 1 din Primul
Protocol adi˛ional la Conven˛ie
77. Reclamantul se pl‚nge de faptul c„ dreptul s„u la
respectarea bunurilor a fost Ónc„lcat prin neexecutarea
Œncheierii din 11 iunie 1992. El invoc„ art. 1 din Primul
Protocol adi˛ional la Conven˛ie, care prevede urm„toarele:

îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale
dreptului interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului
statelor de a adopta legile pe care le consider„ necesare
pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform interesului
general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor
contribu˛ii sau a amenzilor.“
A. Asupra admisibilit„˛ii

78. Curtea observ„ c„ acest cap„t de cerere este
str‚ns legat de art. 6 alin. 1 din Conven˛ie. Av‚nd Ón
vedere argumentele prezentate Ón paragrafele 52, 58 ∫i 59
de mai sus, Curtea concluzioneaz„ c„ acest cap„t de
cerere trebuie declarat admisibil.
B. Asupra fondului

79. Curtea aminte∫te c„, pentru a aprecia dac„
reclamantul avea un îbun“, Ón sensul art. 1 din Primul
Protocol adi˛ional la Conven˛ie, Curtea trebuie s„
stabileasc„ dac„ Œncheierea din 11 iunie 1992 a
Judec„toriei Craiova a dat na∫tere Ón beneficiul acestuia
unei crean˛e suficient stabilite pentru a fi exigibil„ (a se
vedea hot„r‚rile Rafin„riile grece∫ti Stran ∫i Stratis Andreadis
Ómpotriva Greciei din 9 decembrie 1994, seria A nr. 301-B,
p. 84, paragraful 59; Burdov Ómpotriva Rusiei, precitat„,
paragraful 40; Jasiuniene Ómpotriva Lituaniei, paragraful 44).
Curtea a statuat deja c„ Œncheierea din 11 iunie 1992
impunea autorit„˛ilor obliga˛ia de a-i atribui reclamantului,
printre altele, dou„ parcele de teren de 3.360 m2, respectiv
3.682 m2. Curtea consider„, ca atare, c„ aceast„ Óncheiere,
care nu a fost niciodat„ desfiin˛at„, a dat na∫tere Ón
beneficiul reclamantului unui îbun“, Ón sensul art. 1 din
Primul Protocol adi˛ional.
80. Cu toate acestea, Óncheierea anterior men˛ionat„ nu
a fost executat„ conform dispozitivului s„u ∫i neexecutarea
sa este imputabil„ exclusiv autorit„˛ilor administrative
competente. Rezult„ c„ imposibilitatea pentru reclamant de
a ob˛ine executarea complet„ a acestei Óncheieri constituie
o ingerin˛„ Ón dreptul s„u la respectarea bunurilor, a∫a cum
este prev„zut de prima fraz„ a primului alineat al art. 1
din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie (a se vedea
hot„r‚rile Burdov Ómpotriva Rusiei, precitat„, paragraful 40,
∫i Jasiuniene Ómpotriva Lituaniei, paragraful 45).
81. Prin refuzul lor de a executa Œncheierea din 11 iunie
1992 conform dispozitivului s„u, autorit„˛ile na˛ionale l-au
privat pe reclamant de dreptul s„u de proprietate asupra
celor dou„ parcele de teren Ón litigiu, f„r„ a-i furniza vreo
explica˛ie.
82. Cu toate acestea, Curtea reitereaz„ faptul c„ nu
este contestat c„ reclamantului i-a fost oferit un teren
echivalent cu cel asupra c„ruia era Óndrept„˛it, dar c„
acesta refuz„ s„ primeasc„ terenul, chiar dac„ autorit„˛ile
i-au emis un titlu administrativ de proprietate asupra
acestui teren (a se vedea paragrafele 17 ∫i 18 de mai
sus).
83. De altfel, Curtea observ„ c„ dintr-o adres„ din
20 martie 1998 a prefectului de Dolj rezult„ c„ titlul de
proprietate acordat reclamantului la 10 iulie 1997 trebuia
anulat din cauz„ c„ fusese atribuit îÓn mod gre∫it“, ∫i
anume nu respecta Œncheierea din 11 iunie 1992 (a se
vedea paragraful 17 de mai sus). Curtea nu a fost
informat„ despre o eventual„ anulare a titlului de
proprietate atribuit la 10 iulie 1997. Chiar Ón cazul Ón care
acest titlu ar fi Ónc„ valabil, Curtea noteaz„ c„ dreptul
reclamantului nu a fost stabilit cu certitudine, Óntruc‚t, Ón
opinia autorit„˛ilor administrative ∫i potrivit dispozi˛iilor legale
pertinente, acesta este susceptibil de a fi anulat din oficiu.
84. Curtea consider„ c„ punerea Ón posesie pe un teren
echivalent, care, Ón plus, nu este efectiv„ ∫i este
revocabil„, nu este de natur„ a acoperi absen˛a unei
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justific„ri pentru ingerin˛„. Nu este vorba nici despre un act
de natur„ s„ Ónl„ture calitatea de victim„ a reclamantului,
deoarece îo decizie sau o m„sur„ favorabil„ reclamantului
nu este, Ón principiu, suficient„ pentru a Ónl„tura calitatea
de «victim„» dec‚t dac„ autorit„˛ile na˛ionale au
recunoscut, explicit sau Ón substan˛„, apoi au reparat
Ónc„lcarea Conven˛iei“ (Cauza Dalban Ómpotriva Rom‚niei
[MC], Cererea nr. 28.114/95, paragraful 44, CEDO 1999-VI).
Or, Ón spe˛„, Ónc„lcarea nu a fost niciodat„ recunoscut„.
85. Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, Curtea
concluzioneaz„ c„ art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ie a fost Ónc„lcat.
III. Asupra aplic„rii art. 41 din Conven˛ie
86. Œn termenii art. 41 din Conven˛ie,
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o
Ónc„lcare a Conven˛iei sau a protocoalelor sale ∫i dac„
dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite dec‚t
o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri,
Curtea acord„ p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie
echitabil„.“
A. Prejudiciu

87. Cu titlu principal, reclamantul solicit„ pentru
prejudiciul material suferit punerea Ón posesie pe cele dou„
parcele de teren Ónsum‚nd 7.042 m2 de teren, astfel cum
au fost stabilite prin Œncheierea din 11 iunie 1992. Œn
observa˛iile sale transmise Cur˛ii la 4 martie 2003, el
estimeaz„ valoarea real„ a terenului la 25.000.000 lei
(ROL), adic„ 653 euro (EUR).
Reclamantul solicit„ ∫i acordarea unei sume pentru
produc˛ia nerealizat„ Ón anii 1992—2002, Ón valoare de
48.901.600 ROL sau 1.362 EUR. El prezint„ Cur˛ii
certificate emise de c„tre autorit„˛ile administrative de
resort din cadrul Ministerului Agriculturii ∫i de c„tre o
Óntreprindere de stat de comercializare a cerealelor, care
indic„ produc˛ia medie de gr‚u realizat„ Ón fiecare an Ón
comuna Gherce∫ti, precum ∫i pre˛ul gr‚ului.
88. Reclamantul nu pretinde nici o sum„ cu titlu de
prejudiciu moral.
89. Guvernul este de p„rere c„ sumele solicitate de
reclamant nu sunt justificate, Óntruc‚t prejudiciul invocat se
datoreaz„ propriului s„u comportament. Guvernul sus˛ine
c„ prin acceptarea terenului de 7.042 m2 oferit de autorit„˛i
Ón anul 1994, care era echivalentul terenului asupra c„ruia
avea dreptul, reclamantul ar fi putut preveni orice
prejudiciu, av‚nd Ón vedere c„ terenul oferit avea aceea∫i
valoare ∫i c„ ar fi putut s„-l cultive ∫i s„ ob˛in„ aceea∫i
produc˛ie de gr‚u.
90. Curtea observ„ c„ sumele solicitate cu titlu de
prejudiciu material sunt legate de privarea de proprietate
suferit„ de reclamant datorit„ neexecut„rii Œncheierii din
11 iunie 1992 a Judec„toriei Craiova, precum ∫i de
imposibilitatea Ón care se afl„ actualmente de a se bucura
de bunul s„u.
91. Ea remarc„ faptul c„ reclamantul a suferit, Ón mod
incontestabil, un prejudiciu material Ón leg„tur„ direct„ cu
Ónc„lcarea art. 6 din Conven˛ie ∫i a art. 1 din Primul

31

Protocol adi˛ional la Conven˛ie ∫i consecin˛ele provocate de
aceste Ónc„lc„ri Ón ceea ce prive∫te dreptul de proprietate
al reclamantului (a se vedea, mutatis mutandis, Hot„r‚rea
din 9 aprilie 2002, Anghelescu Ómpotriva Rom‚niei, Cererea
nr. 29.411/95, paragraful 75).
Curtea constat„ totu∫i c„, Ón ciuda refuzului s„u de a
accepta terenul oferit Ón schimbul terenului datorat,
reclamantul este titularul unui drept de proprietate asupra
unui teren de 7.042 m2, adic„ echivalentul terenului la care
avea dreptul. Din informa˛iile de care dispune Curtea, acest
titlu este Ónc„ valabil, chiar dac„ este susceptibil de a fi
anulat. De altfel, valabilitatea titlului administrativ de
proprietate nu depinde de acceptarea sa de c„tre
reclamant.
Referitor la echivalen˛a valorii acestui teren cu cea a
terenului la care reclamantul avea drept, Curtea constat„
c„ acesta nu a comb„tut afirma˛iile Guvernului conform
c„rora cele dou„ terenuri au aceea∫i valoare.
Œn aceste condi˛ii, Curtea consider„ c„ reclamantului i s-a
acordat un bun echivalent cu cel la care avea dreptul ∫i
c„, astfel, daunele corespunz‚nd prejudiciului suferit
(damnum emergens) au fost reparate.
92. Chiar dac„ reclamantul ar fi putut s„ accepte oferta
autorit„˛ilor privind un alt teren ∫i ar fi putut astfel, cel pu˛in,
s„ diminueze prejudiciul, Ón spe˛„, c‚∫tigul nerealizat
(lucrum cessans), el nu poate fi considerat responsabil
pentru refuzul de a accepta terenul oferit Ón schimbul
terenului datorat, Ón absen˛a unei decizii administrative sau
hot„r‚ri judec„tore∫ti care s„ justifice aceast„ Ónlocuire. Œn
consecin˛„, reclamantul este Óndrept„˛it s„ primeasc„ o
repara˛ie a prejudiciului rezult‚nd din lipsa folosin˛ei bunului
pe parcursul mai multor ani.
93. Pronun˛‚ndu-se Ón echitate conform art. 41 din
Conven˛ie, Curtea acord„ reclamantului 1.500 EUR cu titlu
de prejudiciu.
B. Cheltuieli de judecat„

94. Reclamantul solicit„, de asemenea. 970.000 ROL,
adic„ 27 EUR, cu titlu de cheltuieli de judecat„ din cadrul
procedurilor interne, precum ∫i pentru procedurile
desf„∫urate Ón fa˛a Cur˛ii.
95. Guvernul nu a formulat observa˛ii cu privire la
aceste aspecte.
96. Conform jurispruden˛ei Cur˛ii, un reclamant nu poate
ob˛ine plata cheltuielilor de judecat„ dec‚t dac„ acestea au
fost cu adev„rat suportate, dac„ au fost necesare ∫i au o
valoare rezonabil„. Œn spe˛„, ˛in‚nd cont de elementele de
care dispune, precum ∫i de criteriile anterior enun˛ate,
Curtea estimeaz„ ca fiind rezonabil„ suma de 27 EUR,
toate cheltuielile incluse, pe care o acord„ reclamantului.
C. Penalit„˛i de Ónt‚rziere

97. Curtea hot„r„∫te s„ aplice major„ri de Ónt‚rziere
echivalente cu rata dob‚nzii penru facilitatea de credit
marginal practicat„ de Banca Central„ European„, la care
se vor ad„uga 3 puncte procentuale.

PENTRU MOTIVELE DE MAI SUS
C U R T E A:

1. respinge excep˛iile preliminare formulate de Guvern;
2. declar„, Ón unanimitate, cererea admisibil„;
3. hot„r„∫te, Ón unanimitate, c„ art. 6 alin. 1 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat;
4. hot„r„∫te, Ón unanimitate, c„ art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie a fost Ónc„lcat;
5. hot„r„∫te, cu 6 voturi la 1, c„ statul p‚r‚t trebuie s„ acorde reclamantului, Ón termen de 3 luni de la
r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii conform art. 44 alin. 2 din Conven˛ie, suma de 1.500 EUR (o mie cinci sute euro) cu titlu
de prejudiciu material, convertibil„ Ón lei la rata de schimb aplicabil„ la data efectu„rii pl„˛ii;
6. hot„r„∫te, Ón unanimitate, c„ statul p‚r‚t trebuie s„ acorde reclamantului, Ón termen de 3 luni de la r„m‚nerea
definitiv„ a hot„r‚rii conform art. 44 alin. 2 din Conven˛ie, suma de 27 EUR (dou„zeci ∫i ∫apte euro) cu titlu de cheltuieli
de judecat„, convertibil„ Ón lei la rata de schimb aplicabil„ la data efectu„rii pl„˛ii;
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7. hot„r„∫te, Ón unanimitate, c„ statul p‚r‚t va pl„ti, Ón plus, orice sum„ care ar trebui s„ fie achitat„ cu titlu de
impozit ∫i c„, de la data expir„rii termenului men˛ionat ∫i p‚n„ la efectuarea pl„˛ii, la aceste sume se va aplica o
dob‚nd„ simpl„ echivalent„ cu rata dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca Central„ European„,
aplicabil„ pentru acea perioad„, majorat„ cu 3 puncte procentuale;
8. respinge, Ón unanimitate, restul cererii de repara˛ie echitabil„.
Redactat„ Ón limba franceaz„ ∫i comunicat„ Ón scris la 2 martie 2004, conform art. 77 alin. 2 ∫i 3 din
regulament.
Sally Dole,
grefier

J.-P. Costa,
pre∫edinte

La prezenta hot„r‚re este anexat, conform art. 45 alin. 2 din Conven˛ie ∫i art. 74 alin. 2 din regulament, textul
opiniei par˛ial dizidente a doamnei judec„tor Mularoni.
OPINIA PARﬁIAL DIZIDENT√

a doamnei judec„tor Mularoni
1. Nu sunt de acord cu concluzia la care a ajuns
majoritatea cu privire la prejudiciul material.
2. Curtea a concluzionat Ón unanimitate c„ art. 6 alin. 1
din Conven˛ie ∫i art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ie au fost Ónc„lcate.
3. Œn ceea ce prive∫te aplicarea art. 41 din Conven˛ie,
reclamantul a solicitat, pe de o parte, plata unei sume
corespunz‚nd valorii reale a terenului (25.000.000 ROL,
Ónsemn‚nd 653 EUR), iar pe de alt„ parte, plata unei
indemniza˛ii valor‚nd produc˛ia de cereale nerealizat„ Ón
intervalul 1992—2002, Ón valoare de 48.901.600 ROL,
Ónsemn‚nd 1.362 EUR (paragrafele 87—88).
4. Majoritatea a hot„r‚t a nu acorda nici o sum„ pentru
prima parte a cererii formulate de c„tre reclamant,
consider‚nd c„ îacestuia i-a fost acordat un bun echivalent
celui la care avea dreptul, paguba corespunz‚nd
prejudiciului suferit (damnum emergens) fiind astfel reparat„“
(paragraful 91, in fine). Œn mod contrar, Curtea a decis,
pronun˛‚ndu-se Ón echitate, a acorda reclamantului suma
de 1.500 EUR (o sum„ echivalent„ cu totalul c‚∫tigului
nerealizat — lucrum cessans — pentru produc˛ia de cereale
nerealizat„ Ón anii 1992—2003) pentru cea de-a doua parte
a cererii, consider‚nd c„ reclamantul nu poate fi considerat
responsabil pentru refuzul de a accepta terenul oferit la
schimb pentru terenul datorat, Ón absen˛a unei hot„r‚ri
administrative sau judiciare care s„ justifice o asemenea
Ónlocuire. Astfel, îreclamantul este Óndrept„˛it s„ primeasc„
o repara˛ie a prejudiciului rezult‚nd din lipsa folosin˛ei
bunului pe parcursul mai multor ani“ (paragraful 92).
5. Aceste considera˛ii mi se par contradictorii. Nu
reu∫esc s„ Ón˛eleg de ce nu i se acord„ nici o sum„
reclamantului cu titlu de prejudiciu material pe care l-ar fi
suferit datorit„ neatribuirii celor dou„ parcele de teren Ón
cauz„, afirm‚ndu-se c„ î...reclamantului i-a fost acordat un
bun echivalent celui la care avea dreptul, paguba
corespunz‚nd prejudiciului suferit (damnum emergens) fiind
astfel reparat„“ (paragraful 91, in fine), ∫i i se acord„ Ón
echitate suma de 1.500 EUR cu titlu de beneficiu

nerealizat (totalitatea c‚∫tigului nerealizat pentru anii 1992—
2003), consider‚ndu-se c„ îreclamantul nu poate fi
considerat responsabil pentru refuzul de a accepta terenul
oferit la schimb pentru terenul datorat, Ón absen˛a unei
hot„r‚ri administrative sau judiciare care s„ justifice o
asemenea Ónlocuire“ (paragraful 92).
6. Consider c„ dac„ ra˛ionamentul pentru paragraful 91
in fine este valabil pentru prima parte a cererii
reclamantului, cu at‚t mai mult trebuie s„ fie valabil pentru
cea de-a doua parte: reclamantul ar fi putut s„ cultive
terenul de 7.042 m2 acordat de autorit„˛i Ón 1994, îsituat
70 metri mai departe, pe un sol de aceea∫i calitate“
(paragraful 15) ∫i av‚nd aceea∫i valoare (paragraful 91); Ón
consecin˛„ Curtea nu ar trebui s„ acorde nici o sum„ cu
titlu de c‚∫tig nerealizat. Mai mult, observ c„ Guvernul a
declarat Ón observa˛iie sale c„ îpentru Ónt‚rzierea punerii Ón
posesie (Óntre 1992—1994), reclamantul a solicitat ∫i a
ob˛inut desp„gubiri corespunz‚nd lipsei de folosin˛„ a
terenului Óntre 1992—1994, data punerii Ón posesie“. Dac„,
Ón mod contrar, reclamantul înu poate fi considerat
responsabil pentru refuzul de a accepta terenul oferit la
schimb pentru terenul datorat, Ón absen˛a unei hot„r‚ri
administrative sau judiciare care s„ justifice o asemenea
Ónlocuire“ (paragraful 92) ∫i av‚nd Ón vedere c„ dreptul
reclamantului nu este stabilit cu certitudine, fiind susceptibil
de anulare din oficiu, cu toate c„ titlul de proprietate emis
la 10 iulie 1997 este Ón continuare valabil (paragraful 83),
Ón opinia mea, Curtea ar fi trebuit s„ acorde reclamantului
o sum„ cu titlu de prejudiciu pentru prima parte a cererii
sau chiar o sum„ global„, Ón echitate, pentru ambele p„r˛i
ale cererii.
7. Œn fapt, motivele dezacordului meu nu privesc suma
acordat„ de Curte reclamantului cu titlu de prejudiciu
material; eu contest de fapt criteriul de determinare a
prejudiciului material ales de c„tre majoritate, alegere pe
care nu pot s„ o Ómp„rt„∫esc pentru motivele anterior
prezentate.
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