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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 100 din 18 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunica˛ii
Speciale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea men˛ionat Ón
anexa*) la prezentul decret trece Ón rezerv„ pe data Ónscris„ Ón dreptul s„u.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 19 mai 2006.
Nr. 753.
*) Anexa se comunic„ numai institu˛iilor interesate.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 377
din 4 mai 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 4 alin. (3) teza final„
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Benke Károly

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, excep˛ie ridicat„ de Tegzes
Mihai ∫i Tegzes Aurelia Ón Dosarul nr. 5.468/R/CA/2005 al
Tribunalului Bihor — Sec˛ia comercial„ ∫i contencios
administrativ.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 7 februarie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 5.468/R/CA/2005, Tribunalul Bihor — Sec˛ia
comercial„ ∫i contencios administrativ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, excep˛ie ridicat„ de Tegzes
Mihai ∫i Tegzes Aurelia Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect
solu˛ionarea unui îrecurs“ formulat de autorii excep˛iei
Ómpotriva deciziei pronun˛ate, Ón recurs, de Curtea de Apel
prin care aceasta a casat Óncheierea de respingere ca
neÓntemeiat„ a unei excep˛ii de nelegalitate.
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Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ prevederile legale criticate contravin
dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 15 alin. (2) ∫i ale art. 24.
Autorii excep˛iei apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale criticate
retroactiveaz„, Óntruc‚t se aplic„ ∫i cu privire la actele
administrative emise anterior datei sale de intrare Ón
vigoare. Totodat„, se consider„ c„ sunt Ónc„lcate ∫i
prevederile art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie, Óntruc‚t citarea
p„r˛ilor prin publicitate, adic„ prin afi∫are la u∫a instan˛ei,
nu este o garan˛ie suficient„ pentru respectarea dreptului
la ap„rare, din cauza termenului scurt Ón care se judec„
recursul.
Tribunalul Bihor — Sec˛ia comercial„ ∫i contencios
administrativ apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„ este Óntemeiat„ Ón ceea ce prive∫te Ónc„lcarea
dreptului la ap„rare consacrat de art. 24 din Constitu˛ie. Se
arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate restr‚ng dreptul
constitu˛ional la ap„rare ca drept fundamental, at‚t Ón
accep˛iunea sa larg„ — ca totalitate de drepturi ∫i reguli
procedurale care confer„ p„r˛ilor posibilitatea de a-∫i
valorifica preten˛iile sau de a dovedi netemienicia
preten˛iilor adversarului, incluz‚nd ∫i posibilitatea folosirii
avocatului —, c‚t ∫i Ón accep˛iunea sa restr‚ns„,
cuprinz‚nd doar posibilitatea folosirii unui avocat.
Instan˛a apreciaz„ c„ textul criticat con˛ine dispozi˛ii
procesuale, de imediat„ aplicare ∫i, Ón consecin˛„, nu este
de natur„ a Ónc„lca dispozi˛iile art. 15 alin. (2) din
Constitu˛ie.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,
3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a
fost formulat, Ól constituie dispozi˛iile art. 4 alin. (3) din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.154 din
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7 decembrie 2004. Curtea observ„ c„, Ón realitate, astfel
cum rezult„ din motivarea excep˛iei, obiectul acesteia Ól
constituie numai teza final„ a dispozi˛iilor art. 4 alin. (3) din
Legea nr. 554/2004, referitoare la citarea p„r˛ilor prin
publicitate Ón cauzele care au ca obiect recursul formulat
Ómpotriva deciziei pronun˛ate Ón solu˛ionarea excep˛iilor de
nelegalitate. Astfel, textul legal criticat are urm„torul
cuprins:
îSolu˛ia instan˛ei de contencios administrativ este supus„
recursului […] ∫i se judec„ Ón 3 zile de la Ónregistrare, cu
citarea p„r˛ilor prin publicitate.“
Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
sunt cele ale art. 15 alin. (2) privind principiul
neretroactivit„˛ii legilor ∫i ale art. 24 privind dreptul la
ap„rare.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Œn esen˛„, autorii excep˛iei consider„ c„ dispozi˛iile
legale criticate retroactiveaz„, aplic‚ndu-se ∫i cu privire la
actele administrative emise anterior datei sale de intrare Ón
vigoare. Totodat„, se consider„ c„ citarea p„r˛ilor prin
publicitate, adic„ prin afi∫are la u∫a instan˛ei, nu este o
garan˛ie suficient„ pentru respectarea dreptului la ap„rare,
av‚nd Ón vedere termenul extrem de scurt Ón care se
solu˛ioneaz„ recursul formulat Ómpotriva hot„r‚rii prin care
s-a solu˛ionat excep˛ia de nelegalitate.
Œn ceea ce prive∫te prima critic„ de neconstitu˛ionalitate,
Curtea constat„ c„ dispozi˛iile legale criticate sunt norme
de procedur„, care, potrivit regulii generale consacrate de
art. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, sunt de
imediat„ aplicare. Aceste dispozi˛ii legale se aplic„ numai
din momentul intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 554/2004 ∫i nu
cuprind Ón sine nici o prevedere de natur„ a Ónc„lca
principiul constitu˛ional al neretroactivit„˛ii legii.
Cu privire la cea de-a doua critic„ de neconstitu˛ionalitate,
Curtea constat„ c„ ∫i aceasta este neÓntemeiat„. Curtea
re˛ine c„ citarea prin publicitate este necesar„ pentru
solu˛ionarea cu celeritate, Ón termenul de 3 zile, a
recursului declarat de p„r˛ile interesate. Textul de lege
criticat impune o mai mare diligen˛„ din partea p„r˛ilor
interesate pentru luarea la cuno∫tin˛„ a termenului de
judecat„, av‚nd Ón vedere celeritatea procedurii, Óns„ acest
aspect nu poate conduce la concluzia Ónc„lc„rii dreptului la
ap„rare. Totodat„, Ón cadrul acestei proceduri, astfel cum
a statuat Curtea, prin Decizia nr. 219 din 7 martie 2006,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 297
din 3 aprilie 2006, p„r˛ile interesate dispun, Ón principiu, de
anumite garan˛ii procesuale prin care Ó∫i pot dovedi at‚t
preten˛iile lor, c‚t ∫i netemeinicia preten˛iilor adversarului
procesual.
Œn consecin˛„, Curtea constat„ c„ prevederile legale
criticate nu Óncalc„ art. 24 din Constitu˛ie, referitor la
dreptul la ap„rare.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 4 alin. (3) teza final„ din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, excep˛ie ridicat„ de Tegzes Mihai ∫i Tegzes Aurelia Ón Dosarul nr. 5.468/R/CA/2005 al
Tribunalului Bihor — Sec˛ia comercial„ ∫i contencios administrativ.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 4 mai 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Benke Károly
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Strategiei de privatizare a Casei de Economii
∫i Consemna˛iuni C.E.C. — S.A., aprobat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 806/2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Strategia de privatizare a Casei de
Economii ∫i Consemna˛iuni C.E.C. — S.A., aprobat„ prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 806/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 700 din 3 august 2005,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Procedeul de privatizare a C.E.C. — S.A.
const„ Ón v‚nzarea ac˛iunilor de˛inute de stat ∫i gestionate
de Ministerul Finan˛elor Publice, denumit Ón continuare
M.F.P., reprezent‚nd 100% din capitalul social al C.E.C. —
S.A., c„tre persoane fizice sau juridice, cu plata integral„
Ón numerar, conform prevederilor art. 2 din Legea
nr. 83/1997 pentru privatizarea societ„˛ilor comerciale
bancare la care statul este ac˛ionar, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
2. La articolul 4, literele a), b) ∫i c) vor avea urm„torul
cuprins:
îa) pachetul majoritar de ac˛iuni de 69,9% din capitalul
social total al C.E.C. — S.A., de c„tre o institu˛ie financiarbancar„ de reputa˛ie interna˛ional„ sau de c„tre un
consor˛iu de investitori din care s„ fac„ parte cel pu˛in o
institu˛ie financiar-bancar„ de reputa˛ie interna˛ional„. Un
procent de 9,9% din suma Óncasat„ pentru ac˛iunile
v‚ndute Ón pachetul majoritar va fi virat la Fondul
«Proprietatea», conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. f) din
titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile
propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) un num„r de ac˛iuni de 5% din capitalul social total
al C.E.C. — S.A., de c„tre salaria˛i ∫i pensionarii cu ultimul
loc de munc„ la C.E.C. — S.A.;
c) restul ac˛iunilor de˛inute de stat vor fi v‚ndute par˛ial
sau Ón Óntregime, prin ofert„ public„ de v‚nzare pe pia˛a
intern„ ∫i/sau extern„ de capital, inclusiv c„tre ac˛ionarii
existen˛i, prin metodele specifice pie˛elor reglementate,
dup„ finalizarea v‚nz„rii pachetului majoritar de ac˛iuni.“
3. La articolul 4 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Procentul de 9,9% din sumele ce se vor Óncasa din
v‚nzarea ac˛iunilor prev„zut„ la alin. (1) lit. b) ∫i c) se va
vira la Fondul «Proprietatea», conform prevederilor art. 9
alin. (2) lit. f) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
4. La articolul 6 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Elementele esen˛iale ale contractului de v‚nzarecump„rare de ac˛iuni, inclusiv pre˛ul de v‚nzare, vor fi
supuse aprob„rii Guvernului.“

5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 7. — (1) V‚nzarea pachetului majoritar de ac˛iuni
prev„zut la art. 4 alin. (1) lit. a) se va face Ón trei etape:
a) etapa I — oferte preliminare neangajante;
b) etapa a II-a — oferte finale angajante; ∫i
c) etapa a III-a — oferte financiare finale angajante
Ómbun„t„˛ite.
Procedura de selec˛ie va fi transparent„, deschis„ ∫i
competitiv„, bazat„ pe practicile interna˛ionale Ón materie. Œn
raport cu circumstan˛ele economice ∫i politice na˛ionale sau
interna˛ionale, cu interesul manifestat de poten˛ialii
cump„r„tori ori ˛in‚ndu-se seama de alte condi˛ii care ar
putea influen˛a negativ rezultatele procesului de privatizare
a C.E.C. — S.A., Guvernul poate decide Ón orice moment
suspendarea sau Óntreruperea procesului de privatizare, f„r„
a fi ˛inut r„spunz„tor pentru aceasta ∫i f„r„ a i se putea
cere desp„gubiri.“
6. Alineatul (8) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(8) Dup„ finalizarea negocierilor aferente etapei de
oferte preliminare neangajante, poten˛ialilor cump„r„tori li se
vor transmite documentele revizuite ale tranzac˛iei, precum
∫i grila de punctaj, fiind invita˛i s„ depun„ oferte finale
angajante, Ómpreun„ cu garan˛ia de participare stabilit„ de
Comisia de privatizare, Ón conformitate cu prevederile art. 8.
La solicitarea poten˛ialilor cump„r„tori, Comisia de
privatizare va putea s„ permit„ accesul acestora la
informa˛ii suplimentare cu privire la C.E.C. — S.A., Ón
vederea preg„tirii ofertelor finale angajante. Dup„
depunerea ofertelor finale angajante, Comisia de privatizare
va proceda la evaluarea acestora ∫i Ói va invita la negocieri
Ón vederea depunerii de oferte financiare finale angajante
Ómbun„t„˛ite pe primii 2 ofertan˛i ale c„ror oferte finale
angajante au ob˛inut punctajele cele mai mari. Comisia de
privatizare va putea Óns„ solicita ∫i ofertantului clasat pe al
treilea loc s„ prezinte ofert„ financiar„ final„ Ómbun„t„˛it„,
dac„ diferen˛a dintre ofertele clasate pe primul ∫i al treilea
loc este de 10% sau mai pu˛in, raportat la oferta clasat„
pe primul loc.“
7. Dup„ alineatul (8) al articolului 7 se introduc patru
noi alineate, alineatele (81), (82), (83) ∫i (84), cu urm„torul
cuprins:
î(81) Œn cazul Ón care, Ón urma aplic„rii grilei de punctaj,
exist„ egalitate de puncte Óntre dou„ sau mai multe oferte
finale angajante clasate pe primul loc, Comisia de
privatizare va invita la negocieri Ón vederea depunerii de
oferte financiare finale angajante Ómbun„t„˛ite numai
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ofertan˛ii clasa˛i la egalitate de puncte pe primul loc, f„r„ a
se aduce atingere posibilit„˛ii Comisiei de privatizare de a
invita la negocieri poten˛ialul cump„r„tor a c„rui ofert„ s-a
clasat pe locul urm„tor Ón condi˛iile alin. (8). Dac„ Ón urma
aplic„rii grilei de punctaj rezult„ un singur ofertant clasat
pe primul loc ∫i mai mul˛i ofertan˛i clasa˛i la egalitate de
puncte pe locul al doilea, Comisia de privatizare Ói va invita
la negocieri Ón vederea depunerii de oferte financiare finale
angajante Ómbun„t„˛ite pe ofertantul clasat pe primul loc ∫i
pe to˛i ofertan˛ii clasa˛i pe al doilea loc.
(82) Dup„ derularea negocierilor, cu cel pu˛in 8 zile
Ónaintea datei anun˛ate pentru depunerea ofertelor
financiare finale angajante Ómbun„t„˛ite, se vor comunica
ofertan˛ilor selecta˛i proiectul final al contractului de
v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni, proiectul final al acordului de
cont escrow ∫i mandat de plat„, precum ∫i, dac„ este
cazul, proiectul final al altor documente necesare Ón
vederea Óncheierii tranzac˛iei ∫i vor fi invita˛i s„ depun„
oferte financiare finale angajante Ómbun„t„˛ite.
(83) Depunerea de oferte financiare finale angajante
Ómbun„t„˛ite presupune acceptarea necondi˛ionat„ de c„tre
ofertan˛ii selecta˛i a proiectului final al contractului de
v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni, a proiectului final al
acordului de cont escrow ∫i mandat de plat„, precum ∫i,
dac„ este cazul, a proiectului final al celorlalte documente
necesare Óncheierii tranzac˛iei. Oferta financiar„ final„
angajant„ Ómbun„t„˛it„ se refer„ numai la pre˛ul oferit pe
ac˛iune, care trebuie s„ fie mai mare dec‚t cel prezentat
prin oferta final„ angajant„.
(84) Dup„ depunerea ofertelor financiare finale angajante
Ómbun„t„˛ite, Comisia de privatizare va desemna ofertantul
c‚∫tig„tor ca fiind acel ofertant selectat care a acceptat
necondi˛ionat proiectele finale ale documentelor necesare
Óncheierii tranzac˛iei ∫i a oferit cel mai mare pre˛ pe
ac˛iune dintre ofertele financiare finale angajante
Ómbun„t„˛ite depuse. Œn cazul Ón care 2 sau mai mul˛i
ofertan˛i ofer„ acela∫i cel mai mare pre˛ pe ac˛iune,
Comisia de privatizare poate solicita acestora s„ depun„ o
nou„ ofert„ financiar„ angajant„ Ómbun„t„˛it„.“
8. Alineatul (9) al articolului 7 se abrog„.
9. Alineatul (10) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(10) Contractul de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni,
acordul de cont escrow ∫i mandat de plat„ ∫i celelalte
documente necesare Óncheierii tranzac˛iei, dac„ este cazul,
se vor semna de c„tre M.F.P. cu ofertantul declarat
c‚∫tig„tor, Ón termen de 30 de zile de la data aprob„rii de
c„tre Guvern a elementelor principale ale contractului de
v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni.“

10. Dup„ alineatul (10) al articolului 7 se introduc cinci
noi alineate, alineatele (11), (12), (13), (14) ∫i (15), cu
urm„torul cuprins:
î(11) Œn cazul Ón care documentele necesare Óncheierii
tranzac˛iei nu se Óncheie cu ofertantul declarat c‚∫tig„tor,
Comisia de privatizare poate decide s„ semneze
documentele respective cu ofertantul care a oferit prin
oferta sa financiar„ final„ angajant„ Ómbun„t„˛it„ pre˛ul pe
ac˛iune imediat urm„tor.
(12) Œn cazul Ón care nu este depus„ nicio ofert„
financiar„ final„ angajant„ Ómbun„t„˛it„ sau nicio ofert„
financiar„ final„ angajant„ Ómbun„t„˛it„ depus„ nu este
conform„ cu instruc˛iunile pentru depunerea ofertelor
financiare finale angajante Ómbun„t„˛ite, precum ∫i Ón cazul
Ón care documentele necesare Óncheierii tranzac˛iei nu se
Óncheie cu niciunul dintre ofertan˛ii selecta˛i, Comisia de
privatizare poate decide s„ declare oferta c‚∫tig„toare
dintre cele ale ofertan˛ilor care au depus oferte finale
angajante ce respect„ instruc˛iunile Comisiei de privatizare
sau poate Óntrerupe procedura.
(13) Œn cazul prev„zut la alin. (12), Comisia de
privatizare va negocia documentele necesare Óncheierii
tranzac˛iei cu ofertantul a c„rui ofert„ angajant„ a Óntrunit
cel mai mare num„r de puncte ca urmare a aplic„rii grilei
de punctaj. Documentele respective se vor definitiva Óntr-un
termen ce va fi stabilit de Comisia de privatizare prin
instruc˛iuni ce vor fi comunicate ofertan˛ilor.
(14) Œn cazul Ón care documentele necesare Óncheierii
tranzac˛iei nu se Óncheie conform alin. (13), Comisia de
privatizare poate decide s„ negocieze Ón vederea
definitiv„rii contractului de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni ∫i
a celorlalte documente necesare Óncheierii tranzac˛iei, dup„
caz, cu ofertantul clasat imediat urm„tor Ón urma aplic„rii
grilei de punctaj tuturor ofertelor finale angajante depuse
care respect„ instruc˛iunile Comisiei de privatizare.
Prevederile alin. (13) se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
Comisia de privatizare poate aplica procedura prev„zut„ Ón
acest alineat, Ón mod corespunz„tor, ofertan˛ilor urm„tor
clasa˛i, p‚n„ la semnarea documentelor necesare Óncheierii
tranzac˛iei.
(15) Faptul c„ un ofertant nu este selectat sau faptul
c„ un ofertant ori un ofertant selectat nu este declarat
ofertant c‚∫tig„tor Ón temeiul prevederilor alin. (11)—(14) nu
determin„ Óncetarea caracterului obligatoriu al ofertelor
finale angajante, Ómbun„t„˛ite sau nu, dup„ caz, fiecare
ofertant r„m‚n‚nd angajat de oferta sa ini˛ial„ ori, dup„
caz, de oferta sa ini˛ial„ astfel cum a fost Ómbun„t„˛it„ prin
oferta sa financiar„ final„ angajant„ Ómbun„t„˛it„, a∫a cum
se va preciza Ón instruc˛iunile comunicate ofertan˛ilor.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 573.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin Scrisoarea semnat„ la Zagreb la 25 ianuarie 2006
∫i, respectiv, la Bucure∫ti la 9 februarie 2006, Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la Acordul de compensare dintre Rom‚nia ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societ„˛ilor
comerciale filiale de distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice îElectrica Banat“ — S.A.
∫i îElectrica Dobrogea“ — S.A., semnat la Bucure∫ti la 20 aprilie 2005,
Ón leg„tur„ cu garan˛ia par˛ial„ de risc acordat„ de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare ∫i aprobarea acordurilor care compun garan˛ia par˛ial„ de risc
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 7 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societ„˛ilor comerciale filiale de distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice
îElectrica Banat“ — S.A. ∫i îElectrica Dobrogea“ — S.A., semnat la Bucure∫ti la 20 aprilie 2005, Ón leg„tur„ cu garan˛ia
par˛ial„ de risc acordat„ de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i aprobarea acordurilor care compun
garan˛ia par˛ial„ de risc, aprobat„ prin Legea nr. 193/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amendamentul convenit prin
Scrisoarea semnat„ la Zagreb la 25 ianuarie 2006 ∫i,
respectiv, la Bucure∫ti la 9 februarie 2006, Óntre Guvernul
Rom‚niei ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare, la Acordul de compensare dintre Rom‚nia ∫i
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
privind Proiectul de privatizare a societ„˛ilor comerciale
filiale de distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice
îElectrica Banat“ — S.A. ∫i îElectrica Dobrogea“ — S.A.,

semnat la Bucure∫ti la 20 aprilie 2005, Ón leg„tur„ cu
garan˛ia par˛ial„ de risc acordat„ de Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i aprobarea acordurilor
care compun garan˛ia par˛ial„ de risc.
Art. 2. — Suma din comisionul de garantare returnat„
Rom‚niei Ón conformitate cu prevederile art. IV, sec˛iunea
4.01, din Acordul de compensare, Ómpreun„ cu dob‚nzile
aferente, se face venit la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 10 mai 2006.
Nr. 618.

Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

BANCA MONDIAL√
BANCA INTERNAﬁIONAL√ PENTRU RECONSTRUCﬁIE ™I DEZVOLTARE
ASOCIAﬁIA PENTRU DEZVOLTARE INTERNAﬁIONAL√

1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433
S.U.A.

(202) 477 + 1234
Adres„ cablu: INTBAFRAD
Adres„ cablu: INDEVAS
25 ianuarie 2006

Domnul Sebastian Vl„descu
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor, sectorul 5
Bucure∫ti 050741, Rom‚nia
Amendament la Acordul de compensare, datat 20 aprilie 2005, dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare nr. B-1210 pentru Proiectul
privind privatizarea companiilor de distribuire a energiei electrice Banat ∫i Dobrogea*)
Stimate domn,
V„ rug„m s„ v„ referi˛i la Acordul de compensare, datat 20 aprilie 2005, dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare (Banca), referitor la Proiectul privind privatizarea companiilor de distribuire a energiei
electrice Banat ∫i Dobrogea (Acordul).
*) Traducere.
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Deoarece Rom‚nia ∫i Banca au discutat, Banca propune s„ amendeze Acordul Ón sensul corect„rii unei erori
privind suma comisionului de garantare care urmeaz„ a fi pl„tit„ de c„tre Banc„ Rom‚niei. Amendamentul propus, mai
jos enun˛at, s-ar realiza pentru a permite B„ncii s„ returneze Rom‚niei 50 puncte de baz„ din comisionul de garantare
pl„tit B„ncii de c„tre companiile de distribuire a energiei electrice Banat ∫i Dobrogea, Ón conformitate cu politica B„ncii ∫i
cu Ón˛elegerea dintre Rom‚nia ∫i Banc„ la momentul Acordului. Œn prezent, Acordul asigur„ restituirea a numai 45 puncte
de baz„. Aceasta se Ónt‚mpl„ deoarece sec˛iunea 4.01 din Acord prevede acum c„ plata f„cut„ Rom‚niei urmeaz„ s„
se bazeze pe marja anual„ la dob‚nd„ pl„tibil„ de Rom‚nia la Ómprumuturi cu marj„ fix„ primite de la Banc„ (lu‚ndu-se
Ón considerare orice reducere acordat„ de Banc„ pentru cheltuielile cu dob‚nda, reducere valabil„ la acea dat„, aplicat„
unui astfel de Ómprumut). Marja fix„ reprezint„ 55 puncte de baz„, inclusiv o prim„ de risc de 5 puncte de baz„. Banca
consider„ ca fiind marja pentru Ómprumuturile cu marj„ fix„ 55 puncte de baz„, ∫i nu 50 puncte de baz„ plus o prim„
de risc separat„. Prima de risc este uneori eviden˛iat„ separat, dar numai pentru a prezenta modul Ón care se
construie∫te marja fix„. Dac„ nu este semnat amendamentul, Banca va putea s„ returneze Guvernului numai 45 puncte
de baz„ din cele 100 puncte de baz„ tax„ de garan˛ie pl„tit„ B„ncii de c„tre companiile de distribuire a energiei
electrice Banat ∫i Dobrogea.
Œn consecin˛„, Banca propune amendarea Acordului dup„ cum urmeaz„:
— Sec˛iunea 4.01 din Acord este amendat„ ∫i se va citi dup„ cum urmeaz„:
îDac„ Rom‚nia ∫i reprezentan˛ii guvernamentali Ó∫i respect„ toate obliga˛iile din cadrul acestui acord ∫i al altor
acorduri cu BIRD, Banca va pl„ti Ón mod prompt Rom‚niei, la primirea de c„tre Banc„ a comisionului de garantare
BIRD, o sum„ din comisionul de garantare BIRD, primit de c„tre Banc„, Ón valoare de: (a) dou„zeci ∫i cinci la sut„
(25%) din comisionul de garantare BIRD; plus (b) procentul din comisionul de garantare BIRD echivalent cu derogarea,
dac„ este cazul, valabil„ la acea dat„, acordat„ de Banc„ pentru cheltuielile cu dob‚nda, la Ómprumuturile primite de
Rom‚nia din partea B„ncii. Determinarea ∫i calculul unei astfel de pl„˛i Ón favoarea Rom‚niei Ón ceea ce prive∫te
comisionul de garantare vor fi efectuate semestrial de c„tre Banc„ ∫i vor fi obligatorii ∫i definitive pentru toate scopurile
Ón absen˛a unei erori manifeste.“
Toti ceilal˛i termeni vor r„m‚ne neschimba˛i.
Dac„ sunte˛i de acord cu amendamentele anterioare, v„ rug„m s„ semna˛i ∫i s„ data˛i aceast„ scrisoare Ón
spa˛iile afectate mai jos. Aceast„ scrisoare de amendament va fi semnat„ Ón dou„ exemplare, fiecare dintre ele cu
valoare de original. Odat„ cu confirmarea dumneavoastr„, v„ rug„m s„ ne returna˛i un original cu toate semn„turile.
Prevederile acestei scrisori de amendament vor deveni efective Óncep‚nd cu data la care Banca prime∫te un
original din aceast„ scrisoare de amendament.
Cu sinceritate,
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Anand K. Seth,
director de ˛ar„
DE ACORD:
ROM¬NIA

Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice,
Rom‚nia
Data: 9 februarie 2006
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006
al Regiei Autonome îMultiproduct“, aflat„ Ón coordonarea Ministerului Justi˛iei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modific„rile ulterioare,

precum ∫i al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2006 al Regiei Autonome îMultiproduct“, aflat„ Ón
coordonarea Ministerului Justi˛iei.
Art. 2. — Bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006
este prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli reprezint„ limite

maxime, ce nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i
numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Justi˛iei.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, Regia Autonom„
îMultiproduct“ poate efectua cheltuieli totale propor˛ional cu
gradul de realizare a veniturilor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 629.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Dan Cristian Stoica,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activit„˛i
de explorare — Runda nr. 49/2006
Œn temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón
calitate de autoritate competent„ abilitat„ s„ aplice
prevederile Legii minelor nr. 85/2003, organizeaz„ concurs
public de oferte pentru concesionarea de activit„˛i miniere
de explorare Ón perimetrele aprobate potrivit prezentului
ordin.
Art. 2. — Perimetrele Ón cuprinsul c„rora urmeaz„ a fi
concesionate activit„˛i de explorare, inclusiv coordonatele
topogeodezice, perimetrele exceptate ∫i resursa mineral„,
sunt prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Ofertele redactate Ón limba rom‚n„ pot fi
depuse, potrivit legii, la sediul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Resurse Minerale din Bucure∫ti, str. Mendeleev nr. 36—38,
sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a
celei de-a 35-a zile lucr„toare de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentului ordin.

Art. 4. — Ofertele persoanelor juridice rom‚ne sau
str„ine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor
art. 42—45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor
nr. 85/2003, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
urm„toarele documente ∫i informa˛ii:
I. plic exterior:
A. Ón cazul persoanelor juridice rom‚ne:
a) declara˛ie de participare, semnat„ ∫i ∫tampilat„ de
ofertant, f„r„ ∫ters„turi sau ad„ug„ri, care va cuprinde
angajamentul de a men˛ine valabilitatea ofertei, men˛ionarea
perimetrului la care se refer„, respectiv denumirea, pozi˛ia
din anexa la prezentul ordin, potrivit art. 2, ∫i coordonatele
topogeodezice, a∫a cum au fost publicate, precum ∫i
asumarea r„spunderii ofertantului asupra datelor ∫i
declara˛iilor din ofert„.
Men˛ionarea Ón cuprinsul declara˛iei de participare a
altor coordonate topogeodezice dec‚t cele publicate Ón
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conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei,
f„r„ a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
b) date ∫i informa˛ii privind ofertantul, respectiv
denumirea, sediul social, codul unic de Ónregistrare,
capitalul social, asocia˛ii/ac˛ionarii, precum ∫i numele,
func˛ia, telefonul/faxul persoanei Ómputernicite de ofertant,
cu care se vor face comunic„rile;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul
constitutiv ∫i certificatul de Ónregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul
registrului comer˛ului, Ón termenul de valabilitate;
e) lista cuprinz‚nd men˛ionarea datelor ∫i informa˛iilor
incluse Ón Fondul Geologic Na˛ional (F.G.N.) ∫i/sau Ón
Fondul Na˛ional de Resurse/Rezerve Minerale (F.N.R./R.M.),
utilizate la elaborarea ofertei; Ón cazul utiliz„rii de date ∫i
informa˛ii publice referitoare la resurse minerale, se va
indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind de˛inerea legal„ a datelor ∫i
informa˛iilor incluse Ón F.G.N. ∫i/sau Ón F.N.R./R.M., utilizate
la elaborarea ofertei, respectiv factura emis„ de Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i ordinul de plat„ sau
chitan˛a corespunz„toare, precum ∫i acordul de
confiden˛ialitate pentru utilizarea datelor ∫i informa˛iilor
geologice Óncheiat Óntre ofertant ∫i Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate cuprinz‚nd situa˛ia lichidit„˛ii
globale, a solvabilit„˛ii patrimoniale, a ratei profitului brut ∫i
a rentabilit„˛ii financiare a ofertantului. Lipsa men˛ion„rii
situa˛iei oric„rui indicator privind bonitatea financiar„,
precum ∫i prezentarea altor indicatori dec‚t cei prev„zu˛i la
art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor
nr. 85/2003, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
atrage depunctarea ofertei;
h) certificate constatatoare/adeverin˛e emise de
autorit„˛ile/institu˛iile publice care administreaz„ bugetul de
stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat, bugetul Fondului
na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate, bugetul
asigur„rilor pentru ∫omaj, bugetul asigur„rilor pentru
accidente de munc„ ∫i boli profesionale, precum ∫i
bugetele locale;
i) certificat de atestare privind capacitatea tehnic„ ∫i
memoriu cuprinz‚nd prezentarea activit„˛ilor miniere
executate sau Ón curs de executare, Ón cazul ofertan˛ilor
specializa˛i ∫i atesta˛i de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse
Minerale; sau
— documenta˛ie privind dotarea tehnic„ a ofertantului,
care va cuprinde cel pu˛in informa˛ii privind instala˛iile ∫i
utilajele specifice activit„˛ilor miniere de˛inute de ofertant ∫i
titlul de˛inerii acestora, precum ∫i personalul ofertantului,
inclusiv personalul de specialitate specific activit„˛ilor
miniere, ∫i un memoriu cuprinz‚nd prezentarea activit„˛ilor
miniere executate sau Ón curs de executare, Ón cazul
ofertan˛ilor cu dotare tehnic„ proprie, neatesta˛i de Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale; sau
— copie de pe certificatul de atestare privind
capacitatea tehnic„ a persoanei juridice cu care urmeaz„
s„ fie executate activit„˛ile miniere, semnat„ ∫i ∫tampilat„
pentru conformitate, memoriu cuprinz‚nd prezentarea
activit„˛ilor miniere executate de aceasta sau Ón curs de
executare, precum ∫i actul juridic prin care s-a convenit
obliga˛ia ferm„ de executare a activit„˛ilor miniere, dac„
acestea Ói vor fi concesionate, Ón cazul ofertan˛ilor f„r„
capacitate tehnic„ proprie;

B. Œn cazul persoanelor juridice str„ine, plicul exterior va
cuprinde documentele ∫i informa˛iile prev„zute la lit. A.a),
b), e), f) ∫i i), precum ∫i urm„toarele:
a) scrisoarea de bonitate, f„r„ prezentarea indicatorilor
prev„zu˛i la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea
Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.208/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
b) raportul anual auditat;
II. plic interior care, at‚t Ón cazul persoanelor juridice
rom‚ne, c‚t ∫i str„ine, con˛ine oferta propriu-zis„, respectiv:
a) programul de explorare propus;
b) proiectul de refacere a mediului.
Programul de explorare propus ∫i proiectul de refacere
a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucr„ri,
defalcate pe ani contractuali, ∫i valorile estimative
corespunz„toare acestora.
Art. 5. — Œn conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4)
din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.208/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, lipsa oric„rui
document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei,
f„r„ a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
Art. 6. — (1) Œn vederea formul„rii ofertelor, Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale pune la dispozi˛ie
persoanelor juridice interesate date ∫i informa˛ii geologice.
(2) Accesul la datele ∫i informa˛iile geologice se face,
conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor
nr. 85/2003, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón
baza solicit„rii scrise, cu respectarea condi˛iilor impuse de
legisla˛ia privind informa˛iile clasificate, a acordului de
confiden˛ialitate ∫i Ón condi˛iile achit„rii de c„tre solicitant a
tarifelor pentru consultarea ∫i utilizarea de date ∫i informa˛ii
din fondul geologic na˛ional referitoare la resurse minerale,
cu excep˛ia petrolului, aprobate prin Ordinul pre∫edintelui
Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 690
din 19 septembrie 2002.
Art. 7. — Ofertele vor fi deschise la sediul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei
de-a 3-a zile lucr„toare de la data Ómplinirii termenului
prev„zut la art. 3.
Art. 8. — (1) Organizarea ∫i desf„∫urarea concursului
public de ofert„ pentru concesionarea de activit„˛i de
explorare se desf„∫oar„ Ón conformitate cu prevederile
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea
Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente
capacit„˛ii financiare, capacit„˛ii tehnice, programului de
explorare ∫i proiectului de refacere a mediului, precum ∫i
datele limit„ ale evalu„rii ofertelor ∫i cea a declar„rii
c‚∫tig„torului pot fi ob˛inute gratuit de participan˛ii la
concursul public de oferte de la sediul Agen˛iei Na˛ionale
pentru Resurse Minerale.
(3) Rela˛ii suplimentare pot fi ob˛inute la sediul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale sau la telefon:
317.00.96 sau 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.
Art. 9. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de 3
zile de la data public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga
Bucure∫ti, 19 mai 2006.
Nr. 99.
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ANEX√*)

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 49/2006,
pentru concesionarea activit„˛ilor miniere de explorare

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind modificarea Procedurii de implementare a Programului
pentru sprijinirea dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii prin fonduri Ón limita sumelor pl„tite
pentru profitul brut reinvestit, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 64/2006
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i
dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. I. — Procedura de implementare a Programului
pentru sprijinirea dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
prin fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru profitul brut
reinvestit, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
nr. 64/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 212 din 8 martie 2006, modificat prin Ordinul
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 101/2006, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2006,
se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Punctul 2 va avea urm„torul cuprins:
î2. Bugetul Programului
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2006
este de 5.000 mii lei (RON), defalcat astfel:
— 4.970 mii lei (RON) pentru acordarea de aloca˛ii
financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;
— 30 mii lei (RON) pentru asisten˛a tehnic„ destinat„
Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i

Coopera˛ie (ANIMMC), const‚nd Ón cheltuieli pentru
implementarea, administrarea, monitorizarea ∫i evaluarea
Programului (cheltuieli materiale pentru popularizarea
Programului ∫i a cheltuielilor po∫tale conexe derul„rii optime
a Programului)“.
2. Alineatul (1) al subpunctului 5.1 va avea urm„torul
cuprins:
î5.1. — (1) Prin Program se aloc„ 75% din sumele
cheltuite Ón anul 2005, din profit, dar nu mai mult de
100 mii lei (RON), pentru achizi˛ionarea de active corporale
∫i necorporale, prev„zute la pct. 4, facturate ∫i achitate
dup„ 1 ianuarie 2005 ∫i puse Ón func˛iune p‚n„ la
31 decembrie 2005. Sumele astfel alocate nu vor putea
dep„∫i cuantumul impozitului pe profit datorat pentru anul 2005.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data
public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 17 mai 2006.
Nr. 172.

GUVERNUL ROM¬NIEI
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea ∫i educarea
comercian˛ilor, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 56/2006
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i
dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii
∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. I. — Punctul 3 din Procedura de implementare a
Programului pentru informarea ∫i educarea comercian˛ilor,

aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 56/2006,

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 456/25.V.2006
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 220
∫i 220 bis din 10 martie 2006, se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î3. BUGETUL
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2006
este de 2.000 mii lei (RON), defalcat astfel:
— 1.980 mii lei (RON) pentru acordarea de aloca˛ii
financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;
— 20 mii lei (RON) pentru asisten˛a tehnic„ destinat„
Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i
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Coopera˛ie (ANIMMC), const‚nd Ón cheltuieli pentru
implementarea, administrarea, monitorizarea ∫i evaluarea
Programului (cheltuieli materiale pentru popularizarea
Programului ∫i a cheltuielilor po∫tale conexe derul„rii
optime a Programului)“.
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 17 mai 2006.
Nr. 173.
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind constituirea Comisiei de evaluare ∫i autorizare a operatorilor economici
Ón vederea prelu„rii responsabilit„˛ii privind realizarea obiectivelor anuale
de valorificare ∫i reciclare a de∫eurilor de ambalaje
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005 privind protec˛ia mediului,
av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor ∫i de∫eurilor de
ambalaje,
Ón conformitate cu prevederile art. 1, 3 ∫i 4 din Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, al ministrului
economiei ∫i comer˛ului ∫i al ministrului administra˛iei ∫i internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii ∫i
criteriilor de autorizare a operatorilor economici Ón vederea prelu„rii responsabilit„˛ii privind realizarea obiectivelor anuale
de valorificare ∫i reciclare a de∫eurilor de ambalaje,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ componen˛a Comisiei de evaluare
∫i autorizare a operatorilor economici Ón vederea prelu„rii
responsabilit„˛ii privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare ∫i reciclare a de∫eurilor de ambalaje, prev„zute
la art. 16 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 621/2005.
Art. 2. — Se aprob„ componen˛a nominal„ a Comisiei
de evaluare astfel:
— pre∫edinte: Constantin Popescu — secretar de stat
— Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
— vicepre∫edinte: Ioan Gherhe∫ — pre∫edinte —
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului;
— membri:
• Elena Dumitru — director general — Direc˛ia general„
gestiune de∫euri ∫i substan˛e chimice periculoase —
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
• Elena Moldoveanu — consilier — Direc˛ia politici de
mediu, protec˛ia atmosferei, schimb„ri climatice —
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
• Br‚ndu∫a Petroaica — director — Direc˛ia de∫euri ∫i
substan˛e chimice periculoase — Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Mediului;
• Rodica Sperdea — ∫ef Serviciu de∫euri ∫i substan˛e
chimice periculoase — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Mediului;

• C„lin Istra˛oiu — director — Comisia Na˛ional„ pentru
Reciclarea Materialelor — Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului;
• Alexandru Demetrescu — consilier — Direc˛ia general„
servicii de interes general ∫i parteneriat cu asocia˛iile
ale∫ilor locali — Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor;
• Ion Manea — Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare
pentru Servicii Publice de Gospod„rie Comunal„.
Art. 3. — Direc˛ia de∫euri ∫i substan˛e chimice
periculoase din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia
Mediului va aduce la cuno∫tin˛„ membrilor comisiei
men˛ionate la art. 1 prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Comisia de evaluare va duce la Óndeplinire
obliga˛iile ce Ói revin din Ordinul ministrului mediului ∫i
gospod„ririi apelor, al ministrului economiei ∫i
comer˛ului ∫i al ministrului administra˛iei ∫i internelor
nr. 1.229/731/1.095/2005 privind aprobarea Procedurii ∫i
criteriilor de autorizare a operatorilor economici Ón vederea
prelu„rii responsabilit„˛ii privind realizarea obiectivelor
anuale de valorificare ∫i reciclare a de∫eurilor de ambalaje.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 17 mai 2006.
Nr. 493.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îTrans-Alexandria“ — S.A. Bucure∫ti
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului ∫i ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri
pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare
special„ la Societatea Comercial„ îTransAlexandria“ — S.A., Bucure∫ti, instituit„ prin

Ordinul nr. 91/2002, Ónceteaz„ de la data public„rii
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
R„zvan Or„∫anu
Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 6.721.
GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îDUNASI“ — S.A. Gala˛i, jude˛ul Gala˛i
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului ∫i ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri
pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare
special„ la Societatea Comercial„ îDUNASI“ — S.A.
Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, instituit„ prin Ordinul

nr. 229/2003, Ónceteaz„ de la data public„rii
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
R„zvan Or„∫anu
Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 6.722.
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