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Av‚nd Ón vedere obligativitatea transpunerii legisla˛iei comunitare, Ón noua calitate a Rom‚niei de stat membru Ón
Uniunea European„,
av‚nd Ón vedere c„ obiectivul adopt„rii ∫i intr„rii Ón vigoare a Directivei nr.2004/35/CE privind r„spunderea de
mediu referitoare la prevenirea ∫i repararea prejudiciului adus mediului const„ Ón stabilirea unui cadru legislativ unitar Ón
acest domeniu, ce impune transpunerea integral„ ∫i implementarea corect„ a acestei directive,
˛in‚nd cont de faptul c„ este necesar„ completarea cadrului legal existent cu un act normativ care s„ asigure o
reglementare unitar„ ∫i distinct„ a prejudiciului de mediu,
˛in‚nd cont de faptul c„ men˛inerea vidului legislativ Ón domeniul r„spunderii de mediu poate avea consecin˛e
grave Ón domeniu prin faptul c„ nu exist„ un cadru legal prin care operatorii sa fie obliga˛i s„ adopte m„suri ∫i s„ pun„
Ón aplicare practici pentru a minimiza riscurile de daune sau s„ ia m„surile de reparare necesare Ón cazul producerii
prejudiciului,
˛in‚nd cont de faptul c„ transpunerea corect„ a acestei directive impune adoptarea de acte normative
subsecvente prin care s„ fie definite formele de garan˛ie financiar„, inclusiv pentru cazurile de insolven˛„, ∫i m„surile
pentru dezvoltarea ofertei de instrumente financiare privind r„spunderea Ón domeniul mediului, care s„ permit„ operatorilor
utilizarea acestora Ón scopul garant„rii obliga˛iilor ce le revin conform prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
av‚nd Ón vedere c„ termenul limit„ pentru transpunerea susnumitei directive a fost 30 aprilie 2007,
˛in‚nd cont de faptul c„ nerespectarea acestui termen a condus la notificarea privind netranspunerea Ón termen a
directivei, declan∫‚ndu-se procedura de infrigement Ómpotriva Rom‚niei, potrivit art.226 din Tratatul Comunit„˛ii Europene,
elemente care constituie o situa˛ie de urgen˛„ ∫i extraordinar„,
Ón temeiul art.115 alin.(4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Art. 1. — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ stabile∫te
cadrul de reglementare al r„spunderii de mediu, bazat„ pe
principiul îpoluatorul pl„te∫te“, Ón scopul prevenirii ∫i
repar„rii prejudiciului asupra mediului.
Art. 2. — Œn Ón˛elesul prezentei legi, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii :
1. activitate profesional„ — orice activitate desf„∫urat„ Ón
cadrul unei activit„˛i economice, afaceri sau unei
Óntreprinderi, indiferent de caracterul s„u privat sau public,
profit sau nonprofit;
2. amenin˛are iminent„ cu un prejudiciu — o probabilitate
suficient„ de producere a unui prejudiciu asupra mediului
Ón viitorul apropriat;
3. ape — apele de suprafa˛„ ∫i subterane, astfel cum
au fost definite Ón Legea apelor nr.107/1996, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare;
4. costuri — costurile care sunt justificate de necesitatea
de a asigura o implementare corect„ ∫i eficient„ a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, inclusiv costurile evalu„rii
prejudiciului asupra mediului, ale amenin˛„rii iminente cu un
astfel de prejudiciu, ale op˛iunilor de ac˛iune, precum ∫i
costurile administrative, judiciare, de punere Ón aplicare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, costurile colect„rii datelor

∫i alte costuri generale, costurile de monitorizare ∫i
supraveghere a prezentei ordonan˛e de urgen˛„;
5. drept v„t„mat — orice drept fundamental prev„zut de
Constitu˛ie sau de lege, c„ruia i se aduce o atingere
printr-un act administrativ;
6. emisie — evacuarea Ón mediu, ca rezultat al
activit„˛ilor umane, a unor substan˛e, preparate, organisme
sau microorganisme;
7. interes legitim privat — posibilitatea de a pretinde o
anumit„ conduit„ Ón considerarea realiz„rii unui drept
subiectiv viitor ∫i previzibil, prefigurat;
8. interes legitim public — posibilitatea de a pretinde o
anumit„ conduit„ Ón considerarea realiz„rii unui drept
fundamental care se exercit„ Ón colectiv ori, dup„ caz, Ón
considerarea ap„r„rii unui interes public;
9. m„suri preventive — orice m„suri luate ca r„spuns la
un eveniment, o ac˛iune sau o omisiune care a creat o
amenin˛are iminent„ cu un prejudiciu asupra mediului, Ón
scopul prevenirii sau diminu„rii prejudiciului;
10. m„suri reparatorii — orice ac˛iune sau un ansamblu
de ac˛iuni, inclusiv m„suri de reducere a prejudiciului sau
m„suri interimare menite s„ refac„, s„ reabiliteze sau s„
Ónlocuiasc„ resursele naturale prejudiciate ∫i/sau serviciile
deteriorate sau s„ furnizeze o alternativ„ echivalent„ pentru
aceste resurse sau servicii, Ón conformitate cu anexa nr.2;
11. operator — orice persoan„ fizic„ sau juridic„ de
drept public sau privat care desf„∫oar„ sau de˛ine controlul
unei activit„˛i profesionale sau, Ón cazul Ón care legisla˛ia
na˛ional„ prevede acest lucru, care a fost investit„ cu
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∫i asupra speciilor caracteristice acestuia ∫i care pot afecta,
pe termen lung, distribu˛ia, structura ∫i func˛iile sale,
precum ∫i supravie˛uirea speciilor ce Ói sunt caracteristice
pe teritoriul na˛ional sau Ón arealul natural al acestui
habitat, dup„ caz;
19. starea de conservare a unui habitat natural se
consider„ îfavorabil„“ Ón cazul Ón care:
a) arealul s„u natural ∫i suprafe˛ele pe care le acoper„
Ón interiorul acestui areal sunt stabile sau Ón cre∫tere;
b) structura ∫i func˛iile specifice necesare men˛inerii sale
pe termen lung exist„ ∫i este posibil„ existen˛a acestora Ón
viitorul previzibil;
c) speciile sale caracteristice se afl„ Óntr-o stare de
conservare favorabil„, Ón conformitate cu defini˛ia de la
pct. 21;
20. stare de conservare a unei specii — totalitatea
factorilor care ac˛ioneaz„ asupra speciei respective ∫i care
pot afecta pe termen lung distribu˛ia ∫i abunden˛a
popula˛iilor sale pe teritoriul na˛ional sau Ón arealul natural
al speciei respective, dup„ caz;
21. starea de conservare a unei specii se consider„
îfavorabil„“ Ón cazul Ón care:
a) datele privind dinamica popula˛iilor speciei respective
indic„ faptul c„ aceasta se men˛ine ∫i are ∫anse s„ se
men˛in„ pe termen lung ca o component„ viabil„ a
habitatelor sale naturale;
b) arealul natural al speciei nu se reduce ∫i nu exist„
riscul s„ se reduc„ Ón viitorul previzibil;
c) exist„, ∫i probabil va continua s„ existe, un habitat
suficient de mare pentru ca popula˛iile speciei s„ se
men˛in„ pe termen lung.
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putere economic„ decisiv„ asupra func˛ion„rii tehnice a
unei astfel de activit„˛i, inclusiv de˛in„torul unui act de
reglementare pentru o astfel de activitate ori persoana care
Ónregistreaz„ sau notific„ o astfel de activitate;
12. prejudiciu — o schimbare negativ„ m„surabil„ a
unei resurse naturale sau o deteriorare m„surabil„ a unui
serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni
direct sau indirect;
13. prejudiciul asupra mediului, inclusiv cel determinat de
elementele aeropurtate, Ónseamn„:
a) prejudiciul asupra speciilor ∫i habitatelor naturale
protejate — orice prejudiciu care are efecte semnificative
negative asupra atingerii sau men˛inerii unei st„ri favorabile
de conservare a unor astfel de habitate sau specii;
caracterul semnificativ al acestor efecte se evalueaz„ Ón
raport cu starea ini˛ial„, ˛in‚nd cont de criteriile prev„zute
Ón anexa nr.1; prejudiciile aduse speciilor ∫i habitatelor
naturale protejate nu includ efectele negative identificate
anterior, care rezult„ din ac˛iunile unui operator care a fost
autorizat Ón mod expres de autorit„˛ile competente Ón
concordan˛„ cu prevederile legale Ón vigoare;
b) prejudiciul asupra apelor — orice prejudiciu care are
efecte adverse semnificative asupra st„rii ecologice chimice
∫i/sau cantitative ∫i/sau poten˛ialului ecologic al apelor Ón
cauz„, astfel cum au fost definite Ón Legea nr.107/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, cu excep˛ia efectelor
negative pentru care se aplic„ art. 2 7 din Legea
nr.107/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
c) prejudiciul asupra solului — orice contaminare a
solului, care reprezint„ un risc semnificativ pentru
s„n„tatea uman„, care este afectat„ negativ ca rezultat al
introducerii directe sau indirecte a unor substan˛e,
preparate, organisme sau microorganisme Ón sol sau Ón
subsol;
14. regenerare, inclusiv regenerarea natural„ — Ón cazul
apelor, speciilor ∫i habitatelor naturale protejate, Ónseamn„
readucerea la starea ini˛iala a resurselor naturale
prejudiciate ∫i/sau a serviciilor deteriorate, iar Ón cazul
prejudiciului asupra solului, Ónseamn„ eliminarea oric„rui
risc semnificativ cu efect negativ asupra s„n„t„˛ii umane;
15. resurse naturale — speciile si habitatele naturale
protejate, apele si solul;
16. servicii ∫i serviciile resurselor naturale — func˛iile
asigurate de o resurs„ natural„ Ón beneficiul altei resurse
naturale sau al publicului;
17. specii ∫i habitate naturale protejate:
a) speciile incluse Ón anexele nr.3, 4A ∫i 4B la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.236/2000 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei ∫i faunei s„lbatice, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr.462/2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
b) habitatele speciilor de p„s„ri migratoare sau a
speciilor incluse Ón anexa nr.3, precum ∫i habitatele
naturale enumerate Ón anexa nr.2 ∫i locurile de reproducere
sau de odihn„ ale speciilor prev„zute Ón anexele nr.4A ∫i
4B la Ordonan˛a de urgen˛„ nr.236/2000, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr.462/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
18. stare de conservare a unui habitat natural — totalitatea
factorilor ce ac˛ioneaz„ asupra unui habitat natural, precum

3

SECﬁIUNEA a 2-a
Domeniul de reglementare

Art. 3. — (1) Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se aplic„:
a) prejudiciului asupra mediului, cauzat de orice tip de
activitate profesional„ prev„zut„ Ón anexa nr.3, ∫i oric„rei
amenin˛„ri iminente cu un astfel de prejudiciu determinate
de oricare dintre aceste activit„˛i;
b) prejudiciului asupra speciilor ∫i habitatelor naturale
protejate ∫i oric„rei amenin˛„ri iminente cu un astfel de
prejudiciu cauzat de orice activitate profesional„, alta dec‚t
cele prev„zute Ón anexa nr.3, ori de c‚te ori operatorul
ac˛ioneaz„ cu inten˛ie sau din culp„.
(2) Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se aplic„
prejudiciului asupra mediului sau unei amenin˛„ri iminente
cu un astfel de prejudiciu, cauzate de poluarea cu caracter
difuz, numai c‚nd se poate stabili o leg„tura de cauzalitate
Óntre prejudiciu ∫i activit„˛ile operatorilor individuali.
(3) Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se aplic„ f„r„ a
aduce atingere legisla˛iei comunitare ∫i celei na˛ionale care:
a) reglementeaz„ mai sever desf„∫urarea oric„ror
activit„˛i ce intr„ sub inciden˛a prezentei ordonan˛e;
b) prevede reguli Ón cazul conflictelor de jurisdic˛ie.
(4) Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ nu d„ persoanelor
fizice sau juridice de drept privat dreptul la compensa˛ie ca
o consecin˛„ a prejudiciului asupra mediului sau a
amenin˛„rii iminente cu un astfel de prejudiciu. Œn aceste
situa˛ii se aplic„ prevederile dreptului comun.
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Art. 6. — (1) Agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia
mediului este autoritatea competent„ pentru stabilirea ∫i
luarea m„surilor preventive ∫i reparatorii, precum ∫i pentru
evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra
mediului.
(2) La stabilirea m„surilor preventive agen˛ia jude˛ean„
pentru protec˛ia mediului se consult„ cu comisariatele
jude˛ene ale G„rzii Na˛ionale de Mediu. Œn func˛ie de
factorul de mediu poten˛ial afectat, agen˛ia jude˛ean„
pentru protec˛ia mediului se poate consulta ∫i cu
urm„toarele autorit„˛i ∫i/sau institu˛ii:
a) direc˛iile bazinale de ap„;
b) consiliile ∫tiin˛ifice organizate la nivelul ariilor naturale
protejate;
c) oficiile de studii pedologice ∫i agrochimice jude˛ene;
d) inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de
v‚n„toare.
(3) La evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului
asupra mediului ∫i la stabilirea m„surilor reparatorii agen˛ia
jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului consult„ pe l‚ng„
autorit„˛ile prev„zute la alin.(2), dup„ caz, ∫i Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului.
(4) Reprezentan˛ii autorit„˛ilor ∫i/sau institu˛iilor
consultate au urm„toarele obliga˛ii:
a) de a analiza toate informa˛iile ∫i/sau documentele
transmise acestora de c„tre agen˛ia jude˛ean„ pentru
protec˛ia mediului;
b) de a transmite opiniile lor agen˛iei jude˛ene pentru
protec˛ia mediului, Ón termen de 24 de ore, Ón cazul
m„surilor preventive, ∫i de 5 zile, Ón cazul m„surilor
reparatorii, de la primirea informa˛iilor ∫i/sau a
documentelor prev„zute la lit.a).
Art. 7 — (1) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute la art. 6
alin.(1), agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului poate:
a) sa Óndeplineasc„ m„surile preventive sau reparatorii
stabilite, cu respectarea prevederilor art. 11 lit. d), art. 12
alin. (1) ∫i art. 15 lit. e), respectiv ale art. 16 alin.(1), direct
sau prin Óncheierea de contracte cu persoane fizice sau
juridice, Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor de
concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr.337/2006, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
b) s„ dispun„ luarea m„surilor preventive sau reparatorii
necesare pe proprietatea unei ter˛e p„r˛i;
c) s„ solicite operatorului Ón cauz„ realizarea unei
evalu„ri proprii ∫i furnizarea oric„ror informa˛ii ∫i date
necesare Ón situa˛ia producerii unui prejudiciu;
(2) Operatorii au obliga˛ia de a transmite agen˛iei
jude˛ene pentru protec˛ia mediului rezultatele evalu„rilor,
precum ∫i datele ∫i informa˛iile solicitate de aceasta, Ón
termen de 3 zile de la ob˛inerea lor.
(3) Ter˛ii au obliga˛ia de a permite realizarea de m„suri
preventive sau reparatorii pe propriet„˛ile lor. Aceste m„suri
nu trebuie s„ conduc„, pe c‚t posibil, la sc„derea valorii
propriet„˛ii.
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Art. 4. — (1) Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ nu se
aplic„ prejudiciului asupra mediului sau amenin˛„rii iminente
cu un astfel de prejudiciu produs de:
a) ac˛iuni cu caracter de conflict armat, ostilit„˛i, r„zboi
civil sau insurec˛ie;
b) un fenomen natural av‚nd caracter excep˛ional,
inevitabil ∫i insurmontabil.
(2) Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ nu se aplic„:
a) prejudiciului asupra mediului sau oric„rei amenin˛„ri
iminente cu un astfel de prejudiciu care decurge dintr-un
incident pentru care r„spunderea sau compensarea este
reglementat„ de una dintre conven˛iile interna˛ionale
prev„zute Ón anexa nr.4, inclusiv de orice amendamente
ulterioare ale acestora, la care Rom‚nia este parte;
b) riscurilor nucleare sau prejudiciului asupra mediului
ori amenin˛„rii iminente cu un astfel de prejudiciu, care pot
fi cauzate de activit„˛ile care intr„ sub inciden˛a Tratatului
privind Comunitatea Europeana a Energiei Atomice sau
sunt cauzate de un incident sau activitate pentru care
r„spunderea ori compensarea sunt reglementate de oricare
din instrumentele interna˛ionale prev„zute Ón anexa nr.5,
inclusiv de orice amendamente ulterioare ale acestora, la
care Rom‚nia este parte;
c) activit„˛ilor al c„ror scop principal Ól reprezint„
ap„rarea na˛ional„ sau securitatea interna˛ional„ ori celor
al c„ror unic scop Ól reprezint„ ap„rarea Ómpotriva
dezastrelor naturale;
d) utiliz„rii Ón scopuri agricole a n„molului provenit din
sta˛iile de epurare a apelor uzate urbane, tratat conform
unui standard aprobat;
e) prejudiciului cauzat de o emisie, eveniment sau
incident care a avut loc Ónainte de 30 aprilie 2007;
f) prejudiciului cauzat de o emisie, eveniment sau
incident care are loc pe data sau dup„ data de 30 aprilie
2007 ∫i a fost determinat de o activitate specific„ ce a
avut loc ∫i s-a terminat Ónainte de data de 30 aprilie 2007;
g) prejudiciului produs Ón urma unei emisii, a unui
eveniment sau a unui incident, de la producerea c„ruia au
trecut mai mult de 30 de ani.
(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2) lit. a),
regimul juridic stabilit de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se
aplic„ situa˛iilor care intr„ sub inciden˛a conven˛iilor
prev„zute Ón anexa nr.4 p‚n„ Ón momentul la care
Rom‚nia devine parte la acestea.
Art. 5. — (1) Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ nu aduce
atingere dreptului operatorului de a-∫i limita r„spunderea,
conform legisla˛iei care implementeaz„ Conven˛ia
interna˛ional„ privind limitarea r„spunderii pentru crean˛e
maritime (LLMC) din 1976, la care Rom‚nia a aderat prin
Legea nr. 284/2006, inclusiv orice amendament ulterior la
conven˛ie, sau Conven˛ia de la Strasbourg privind limitarea
responsabilit„˛ii Ón naviga˛ia pe c„ile navigabile interioare
(CLNI) din 1988, inclusiv orice amendament ulterior la
conven˛ie.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), regimul
juridic stabilit de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se aplic„
situa˛iilor care intr„ sub inciden˛a Conven˛iei de la
Strasbourg privind limitarea responsabilit„˛ii Ón naviga˛ia pe
c„ile navigabile interioare (CLNI) din 1988, inclusiv orice
amendament ulterior, p‚n„ la data la care Rom‚nia devine
parte la acesta.
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a) s„ solicite operatorului s„ furnizeze informa˛ii despre
orice amenin˛are iminent„ cu un prejudiciu asupra mediului
sau despre orice caz suspect de amenin˛are iminent„;
b) s„ solicite operatorului s„ ia m„surile preventive
necesare;
c) s„ dea operatorului instruc˛iuni despre m„surile
preventive necesar a fi luate;
d) s„ ia m„surile preventive necesare.
Art.12. — (1) Œnainte de exercitarea atribu˛iei prev„zute
la art.11 lit.d), conduc„torul agen˛iei jude˛ene pentru
protec˛ia mediului solicit„ operatorului s„ ia m„surile
preventive.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin.(1), conduc„torul
agen˛iei jude˛ene pentru protec˛ia mediului poate lua
m„surile preventive necesare Ón situa˛ia Ón care operatorul:
a) nu ∫i-a Óndeplinit obliga˛iile prev„zute la art.10 alin.(1)
sau nu s-a conformat prevederilor art.11 lit. b) sau c);
b) nu poate fi identificat;
c) nu are obliga˛ia de a suporta costurile conform
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
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Art.8. — (1) Deciziile conduc„torului agen˛iei jude˛ene
pentru protec˛ia mediului privind stabilirea m„surilor
preventive sau reparatorii se motiveaz„ Ón fapt ∫i Ón drept
∫i con˛in informa˛ii asupra termenelor ∫i procedurii
contencios
administrative
prev„zute
de
Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific„rile
ulterioare.
(2) Deciziile prev„zute la alin.(1) se comunic„
operatorului Ón cauz„ Ón termen de 24 de ore de la luarea
lor, at‚t pentru m„surile preventive, c‚t ∫i pentru m„surile
reparatorii.
Art. 9. — Autoritatea competent„ pentru constatarea
prejudiciului asupra mediului, a unei amenin˛„ri iminente cu
un astfel de prejudiciu, precum ∫i pentru identificarea
operatorului responsabil este Garda Na˛ional„ de Mediu,
prin comisariatele jude˛ene.
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Art. 13. — Œn cazul producerii unui prejudiciu asupra
mediului, operatorul informeaz„, Ón maxim 2 ore de la
producerea prejudiciului, agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia
mediului ∫i comisariatul jude˛ean al G„rzii Na˛ionale de
Mediu despre:
a) datele de identificare ale operatorului;
b) momentul ∫i locul producerii prejudiciului adus
mediului;
c) caracteristicile prejudiciului adus mediului;
d) cauzele care au generat prejudiciul;
e) elementele de mediu afectate;
f) m„surile demarate pentru prevenirea extinderii sau
agrav„rii prejudiciului adus mediului;
g) alte informa˛ii considerate relevante de operator.
Art. 14. — (1) Operatorul este obligat s„:
a) ac˛ioneze imediat pentru a controla, izola, elimina
sau, Ón caz contrar, pentru a gestiona poluan˛ii respectivi
∫i/sau orice al˛i factori contaminan˛i, Ón scopul limit„rii sau
prevenirii extinderii prejudiciului asupra mediului ∫i a
efectelor negative asupra s„n„t„˛ii umane sau agrav„rii
deterior„rii serviciilor.
b) ia m„surile reparatorii necesare, conform art. 17—19.
(2) M„surile reparatorii prev„zute la alin.(1) trebuie s„
fie propor˛ionale cu prejudiciul cauzat ∫i s„ conduc„ la
Óndep„rtarea efectelor prejudiciului, lu‚nd Ón considerare
principiul precau˛iei Ón luarea deciziilor.
Art. 15. — Œn orice moment conduc„torul agen˛iei
jude˛ene pentru protec˛ia mediului are posibilitatea
exercit„rii urm„toarelor atribu˛ii:
a) s„ solicite operatorului s„ furnizeze informa˛ii
suplimentare despre orice prejudiciu care s-a produs ∫i
despre m„surile luate conform prevederilor art.13;
b) s„ ac˛ioneze, s„ solicite operatorului s„ ac˛ioneze
sau s„ dea operatorului instruc˛iuni pentru a controla, a
izola, a elimina imediat sau, Ón caz contrar, pentru a
gestiona poluan˛ii respectivi ∫i/sau al˛i factori contaminan˛i,
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Art. 10. — (1) Œn cazul unei amenin˛„ri iminente cu un
prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat s„ ia
imediat m„surile preventive necesare ∫i, Ón termen de 2
ore de la luarea la cuno∫tin˛„ a apari˛iei amenin˛„rii, s„
informeze agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului ∫i
comisariatul jude˛ean al G„rzii Na˛ionale de Mediu.
(2) Informa˛iile pe care operatorul este obligat s„ le
aduc„ la cuno∫tin˛„ autorit„˛ilor, conform prevederilor
alin.(1), se refer„ la:
a) datele de identificare ale operatorului;
b) momentul ∫i locul apari˛iei amenin˛„rii iminente;
c) elementele de mediu posibil a fi afectate;
d) m„surile demarate pentru prevenirea prejudiciului;
e) alte informa˛ii considerate relevante de operator.
(3) M„surile preventive prev„zute la alin.(1) trebuie s„
fie propor˛ionale cu amenin˛area iminent„ ∫i s„ conduc„ la
evitarea producerii prejudiciului, lu‚nd Ón considerare
principiul precau˛iei Ón luarea deciziilor.
(4) Œn termen de 1 or„ de la finalizarea m„surilor
preventive operatorul informeaz„ autorit„˛ile prev„zute la
alin.(1) despre m„surile Óntreprinse pentru prevenirea
prejudiciului ∫i eficien˛a acestora.
(5) Œn cazul Ón care amenin˛area iminent„ persist„ Ón
ciuda m„surilor preventive adoptate, operatorul informeaz„,
Ón termen de 6 ore de la momentul la care a constatat
ineficien˛a m„surilor luate, agen˛ia jude˛ean„ pentru
protec˛ia mediului ∫i comisariatul jude˛ean al G„rzii
Na˛ionale de Mediu despre:
a) m„surile Óntreprinse pentru prevenirea prejudiciului;
b) evolu˛ia situa˛iei Ón urma aplic„rii m„surilor
preventive;
c) alte m„suri suplimentare, dup„ caz, care se iau
pentru prevenirea Ónr„ut„˛irii situa˛iei.
Art.11. — Œn orice moment agen˛ia jude˛ean„ pentru
protec˛ia mediului are posibilitatea exercit„rii urm„toarelor
atribu˛ii:
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Art. 20. — (1) Orice persoan„ fizic„ sau juridic„ care
este afectat„ sau posibil a fi afectat„ de un prejudiciu
asupra mediului sau care se consider„ v„t„mat„ Óntr-un
drept al s„u ori Óntr-un interes legitim are dreptul:
a) s„ transmit„ comisariatului jude˛ean al G„rzii
Na˛ionale de Mediu orice observa˛ii referitoare la
producerea unui prejudiciu asupra mediului sau a unei
amenin˛„ri iminente cu un astfel de prejudiciu;
b) s„ solicite agen˛iei jude˛ene pentru protec˛ia mediului,
Ón scris sau prin mijloace electronice de comunicare, s„ ia
m„surile prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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(2) Se poate adresa comisariatului jude˛ean al G„rzii
Na˛ionale de Mediu ∫i, respectiv, agen˛iei jude˛ene pentru
protec˛ia mediului ∫i orice organiza˛ie neguvernamental„
care promoveaz„ protec˛ia mediului ∫i care Óndepline∫te
condi˛iile cerute de legisla˛ia Ón vigoare, consider‚ndu-se c„
aceasta este v„t„mat„ Óntr-un drept al s„u ori Óntr-un
interes legitim.
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Art. 21. — Solicitarea prev„zut„ la art. 20 alin. (1)
lit. b) este Ónso˛it„ de informa˛iile ∫i datele relevante care
sus˛in observa˛iile transmise Ón leg„tur„ cu respectivul
prejudiciu adus mediului.
Art. 22. — (1) Œn situa˛ia Ón care solicitarea prev„zut„ la
art. 20 alin. (1) lit. b) ∫i informa˛iile care o Ónso˛esc arat„,
Óntr-o manier„ plauzibil„, c„ exist„ un prejudiciu asupra
mediului, agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului o
analizeaz„ ∫i cere, Ón scris, operatorului Ón cauz„ opinia sa
asupra solicit„rii ∫i informa˛iilor anexate, Ón termen de 5
zile de la primirea acestei solicit„ri.
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Ón scopul limit„rii sau prevenirii extinderii prejudiciului
asupra mediului ∫i a efectelor adverse asupra s„n„t„˛ii
umane sau agrav„rii deterior„rii serviciilor;
c) s„ solicite operatorului s„ ia m„surile reparatorii
necesare;
d) s„ indice operatorului sau s„ dea acestuia instruc˛iuni
despre m„surile reparatorii necesar a fi luate;
e) s„ ia m„surile reparatorii necesare.
Art.16. — (1) Œnainte de exercitarea atribu˛iei prev„zute
la art.15 lit.e), conduc„torul agen˛iei jude˛ene pentru
protec˛ia mediului solicit„ operatorului s„ ia m„surile
reparatorii necesare.
(2) Agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului poate
lua, Ón ultim„ instan˛„, m„surile reparatorii necesare, Ón
situa˛ia Ón care operatorul:
a) nu Ó∫i Óndepline∫te obliga˛iile prev„zute la art. 13,
art. 14 alin.(1) sau nu s-a conformat prevederilor art.15
lit. b), c) sau d);
b) nu poate fi identificat;
c) nu este obligat s„ suporte costurile conform prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 17. — (1) Operatorii identific„ m„surile reparatorii
posibile Ón conformitate cu anexa nr. 2 ∫i le transmit
agen˛iei jude˛ene pentru protec˛ia mediului spre aprobare,
Ón termen de 15 de zile de la data producerii prejudiciului,
cu excep˛ia cazului Ón care agen˛ia jude˛ean„ pentru
protec˛ia mediului a luat m„surile reparatorii respective
conform prevederilor art.15 lit. e) si ale art. 16.
(2) Agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului decide
m„surile reparatorii care trebuie s„ fie implementate Ón
conformitate cu anexa nr.2. Œn luarea deciziei agen˛ia
jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului se consult„ cu
operatorul implicat.
Art. 18. — (1) Œn termen de 5 zile de la expirarea
termenului prev„zut la art.17 alin.(1) sau de la data lu„rii
la cuno∫tin˛„, prin orice mijloace, despre prejudiciul adus
mediului, agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului
solicit„, Ón scris, opinia asupra acestor m„suri persoanelor
prev„zute la art.20 alin.(1) ∫i celor pe al c„ror teren
urmeaz„ a se realiza m„surile reparatorii.
(2) Persoanele prev„zute la art .20 alin. (1) pot transmite
opiniile lor asupra m„surilor reparatorii considerate
necesare, Ón termen de 15 zile de la transmiterea solicit„rii.
(3) Agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului este
obligat„ s„ ia Ón considerare la luarea deciziei opiniile
primite de la persoanele prev„zute la art. 20 alin. (1).
(4) Conduc„torul agen˛iei jude˛ene pentru protec˛ia
mediului emite decizia privind m„surile reparatorii ∫i/sau
prioritizarea repar„rii prejudiciilor aduse mediului, Ón termen
de 5 zile de la primirea opiniilor prev„zute la alin. (2).
Art. 19. — (1) Œn situa˛ia Ón care s-au produs mai multe
prejudicii asupra mediului, iar agen˛ia jude˛ean„ pentru
protec˛ia mediului nu poate asigura luarea, Ón acela∫i timp,
a m„surilor reparatorii, aceasta este Óndrept„˛it„ s„ decid„
care dintre prejudicii trebuie reparat cu prioritate.
(2) Œn luarea deciziei agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia
mediului ia Ón considerare, printre altele, at‚t natura,
dimensiunea ∫i gravitatea diferitelor prejudicii produse, c‚t
∫i posibilitatea regener„rii naturale, acord‚nd aten˛ie
riscurilor pe care prejudiciul le reprezint„ pentru s„n„tatea
uman„.
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(2) Operatorul are la dispozi˛ie un termen de 5 zile de
la primirea cererii din partea agen˛iei jude˛ene pentru
protec˛ia mediului pentru a transmite acesteia opinia sa.
Art. 23. — (1) Œn termen de 15 zile de la transmiterea
cererii c„tre operator, agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia
mediului informeaz„ persoanele prev„zute la art.20 alin.(1)
care au trimis comentarii, despre decizia de a ac˛iona sau
de a refuza s„ ac˛ioneze.
(2) Decizia prev„zut„ la alin.(1) se motiveaz„ Ón fapt ∫i
Ón drept ∫i con˛ine informa˛ii asupra termenelor ∫i procedurii
contencios administrative prev„zute de Legea nr.554/2004,
cu modific„rile ulterioare.
Art. 24. — Œn cazul unei amenin˛„ri iminente cu un
prejudiciu, agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului
informeaz„ persoanele prev„zute la art.20 alin.(1) care au
trimis observa˛ii, numai dup„ luarea m„surilor necesare
conform prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 25. — (1) Persoanele prev„zute la art. 20 alin. (1) se
pot adresa instan˛ei de contencios administrativ competente,
pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau
substan˛ial, actele, deciziile sau omisiunile autorit„˛ilor
competente prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
(2) Solu˛ionarea cererii se realizeaz„ potrivit dispozi˛iilor
Legii nr.554/2004, cu modific„rile ulterioare.
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Art. 26. — Operatorul suport„ costurile ac˛iunilor
preventive ∫i reparatorii, inclusiv Ón situa˛ia Ón care aceste
costuri au fost efectuate de agen˛ia jude˛ean„ pentru
protec˛ia mediului.
Art. 27. — (1) Operatorul nu este obligat s„ suporte
costul ac˛iunilor preventive sau reparatorii luate, c‚nd poate
dovedi c„ prejudiciul adus mediului sau amenin˛area
iminent„ cu un asemenea prejudiciu:
a) a fost cauzat de o ter˛„ parte ∫i s-a produs chiar
dac„ au fost luate m„surile de siguran˛„ corespunz„toare;
b) s-a produs ca urmare a conform„rii cu o dispozi˛ie
sau instruc˛iune obligatorie emis„ de o autoritate public„,
alta dec‚t un ordin sau instruc˛iune eliberate ca urmare a
unei emisii sau incident cauzat de activit„˛ile operatorului.
(2) Œn cazurile prev„zute la alin.(1) statul, prin
reprezentan˛ii s„i legali, ia m„surile corespunz„toare pentru
a permite operatorului s„ recupereze costurile suportate.
Art. 28. — Prin excep˛ie de la prevederile art. 26,
operatorul nu suport„ costul ac˛iunilor reparatorii luate,
dac„ dovede∫te c„ nu a ac˛ionat cu inten˛ie sau din culp„
∫i c„ prejudiciul asupra mediului a fost provocat de:
a) o emisie sau un eveniment autorizat Ón mod special
∫i Ón deplin„ concordan˛„ cu condi˛iile prev„zute de actul
de reglementare eliberat conform normelor care
implementeaz„ m„surile prev„zute Ón anexa nr.3, Ón
vigoare la data emisiei sau evenimentului;
b) o emisie, o activitate sau orice modalitate de utilizare
a unui produs Ón decursul unei activit„˛i, pentru care
operatorul demonstreaz„ c„ nu era posibil, conform
stadiului cuno∫tin˛elor tehnice ∫i ∫tiin˛ifice existente la data
c‚nd emisia a fost eliberat„ sau c‚nd a avut loc
activitatea, s„ produc„ un prejudiciu asupra mediului.
Art. 29. — (1) Cu excep˛ia situa˛iilor prev„zute la
art. 27 ∫i 28, agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului
recupereaz„ costurile ac˛iunilor preventive ∫i reparatorii
realizate conform prezentei ordonan˛e de urgen˛„ de la
operatorul care a cauzat prejudiciul sau amenin˛area
iminent„ cu prejudiciul.
(2) Œn scopul garant„rii recuper„rii costurilor suportate,
agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului instituie o
ipotec„ asupra bunurilor imobile ale operatorului ∫i o
poprire asiguratorie, conform normelor legale Ón vigoare.
(3) Œnscrierea Ón cartea funciar„ a ipotecii ∫i instituirea
popririi asiguratorii se realizeaz„ pe baza dispozi˛iei
conduc„torului agen˛iei jude˛ene pentru protec˛ia mediului
care a stabilit m„surile preventive sau reparatorii luate.
(4) Agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului poate
decide s„ nu recupereze Ón totalitate costurile suportate, Ón
cazul Ón care cheltuielile necesare Ón acest scop sunt mai
mari dec‚t suma recuperabil„ sau c‚nd operatorul nu
poate fi identificat.
Art. 30. — M„surile luate de agen˛ia jude˛ean„ pentru
protec˛ia mediului conform art.11, 12, 15 ∫i 16 nu
afecteaz„ r„spunderea operatorilor responsabili conform
prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i nu aduce
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atingere prevederilor art. 87 ∫i 88 ale Tratatului privind
instituirea Comunit„˛ilor Europene, Óncheiat la Roma Ón
1957, cu amendamentele ulterioare, la care Rom‚nia a
devenit parte prin Legea nr. 157 din 24 mai 2005 pentru
ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria ∫i
a Rom‚niei la Uniunea European„, semnat de Rom‚nia la
Luxemburg la 25 aprilie 2005.
Art. 31. — (1) Œn cazul Ón care prejudiciul asupra
mediului sau amenin˛area iminent„ cu un astfel de
prejudiciu a fost cauzat„ de mai mul˛i operatori, ace∫tia
sunt obliga˛i s„ suporte Ón mod solidar costurile m„surilor
preventive sau reparatorii.
(2) Efectele solidarit„˛ii pasive, inclusiv alocarea
costurilor Óntre codebitori se realizeaz„ conform prevederilor
legale Ón vigoare, lu‚ndu-se Ón considerare dispozi˛iile
referitoare la divizarea r„spunderii Óntre produc„torul ∫i
utilizatorul unui produs.
(3) Œn cazul Ón care operatorul care a produs un
prejudiciu asupra mediului sau o amenin˛are iminent„ cu
un astfel de prejudiciu face parte dintr-un consor˛iu sau o
companie multina˛ionala, el r„spunde Ón mod solidar ∫i
indivizibil cu respectivul consor˛iu sau respectiva companie.
Art. 32. — (1) Agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia
mediului are dreptul s„ ini˛ieze Ómpotriva operatorului sau,
dup„ caz, Ómpotriva ter˛ei persoane care a cauzat
prejudiciul sau amenin˛area iminent„ cu prejudiciul
proceduri de recuperare a costurilor m„surilor preventive
sau reparatorii adoptate conform prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.
(2) Dreptul agen˛iei jude˛ene pentru protec˛ia mediului
de a ac˛iona Ómpotriva operatorului pentru recuperarea
costurilor se prescrie Ón termen de 5 ani de la data c‚nd
acele m„suri au fost realizate sau de la data c‚nd
operatorul responsabil sau ter˛a persoan„ a fost
identificat„.
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CAPITOLUL IV
Instrumente financiare ∫i cooperarea cu statele membre
ale Uniunii Europene
SECﬁIUNEA 1
Instrumente financiare

Art. 33. — (1) Definirea formelor de garan˛ie financiar„,
inclusiv pentru cazurile de insolven˛„, ∫i m„surile pentru
dezvoltarea ofertei de instrumente financiare privind
r„spunderea Ón domeniul mediului, care s„ permit„
operatorilor utilizarea acestora Ón scopul garant„rii
obliga˛iilor ce le revin conform prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului, la
propunerea autorit„˛ilor publice centrale pentru protec˛ia
mediului ∫i pentru finan˛e publice, Ón termen de 12 luni de
la intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(2) La definirea formelor de garan˛ie financiar„
prev„zute la alin.(1) se iau Ón considerare urm„toarele:
a) stabilirea garan˛iei se face Ón func˛ie de gradul de
periculozitate al activit„˛ii profesionale desf„∫urate sau
propuse a fi desf„∫urat„;
b) gradul de periculozitate al activit„˛ii profesionale se
stabile∫te Ón func˛ie de poten˛ialele prejudicii pe care le
poate cauza asupra mediului;
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Art. 35 — (1) Œn situa˛ia Ón care prejudiciul asupra
mediului afecteaz„ sau este posibil s„ afecteze alte state,
agen˛ia jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului, prin intermediul
autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia mediului,
coopereaz„ cu autorit„˛ile competente pentru protec˛ia
mediului din statele afectate sau poten˛ial afectate, inclusiv
printr-un schimb corespunz„tor de informa˛ii, Ón scopul lu„rii
masurilor preventive ∫i, dup„ caz, a m„surilor reparatorii a
unui astfel de prejudiciu.
(2) Cooperarea dintre autorit„˛ile centrale competente
pentru protec˛ia mediului din Rom‚nia ∫i cele ale statelor
afectate sau poten˛ial afectate se realizeaz„ inclusiv Ón
baza tratatelor bilaterale Ón vigoare Óncheiate Ón domeniul
protec˛iei mediului ∫i gospod„ririi apelor.
Art. 36 — (1) Œn situa˛ia Ón care prejudiciul asupra
mediului s-a produs pe teritoriul Rom‚niei, agen˛ia
jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului, prin intermediul
autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia mediului,
furnizeaz„ informa˛ii, Ón termen de 24 de ore de la luarea
la cuno∫tin˛„ despre prejudiciul asupra mediului, autorit„˛ilor
competente pentru protec˛ia mediului din statele poten˛ial
afectate.
(2) Informa˛iile prev„zute la alin. (1) se refer„ la:
a) momentul ∫i locul producerii prejudiciului adus
mediului;
b) caracteristicile prejudiciului adus mediului;
c) elementele de mediu afectate;
d) m„surile luate pentru prevenirea extinderii sau
agrav„rii prejudiciului adus mediului;
e) alte informa˛ii considerate relevante.
Art. 37 — (1) Œn cazul Ón care comisariatele jude˛ene
ale G„rzii Na˛ionale de Mediu constat„ un prejudiciu a
c„rui origine nu se situeaz„ pe teritoriul Rom‚niei,
informeaz„ Comisia European„ ∫i alte state interesate, prin
intermediul autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia
mediului, despre prejudiciul asupra mediului.
(2) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului
poate face:
a) recomand„ri privind adoptarea m„surilor preventive
sau reparatorii;
b) demersurile necesare pentru recuperarea costurilor
suportate Ón leg„tur„ cu adoptarea m„surilor preventive sau
reparatorii.
Art. 38 — Ministerul Afacerilor Externe sprijin„
demersurile autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia
mediului prev„zute la art. 36 alin. (1) ∫i art. 37 alin. (2).

Art. 39 — Este interzis„ recuperarea dubl„ a costurilor
Ón situa˛ia ac˛iunii concurente a autorit„˛ilor competente ∫i a
persoanei a c„rei proprietate a fost afectat„ de prejudiciul
asupra mediului.
Art. 40 — (1) Urm„toarele fapte constituie contraven˛ie
∫i se sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) ∫i 10 alin.
(5) cu amend„ Óntre 5.000 lei ∫i 10.000 lei pentru
persoane fizice ∫i Óntre 10.000 lei ∫i 20.000 lei pentru
persoane juridice;
b) nerespectarea prevederilor art.10 alin.(1) teza a doua,
13 ∫i 14 alin.(1) lit. a) cu amend„ Óntre 25.000 lei ∫i
40.000 lei pentru persoane fizice ∫i Óntre 50.000 lei ∫i
80.000 lei pentru persoane juridice;
c) nerespectarea prevederilor art.7 alin.(3), 10 alin.(1)
prima tez„, 14 alin.(1) lit. b) ∫i 17 alin.(1) cu amend„ Óntre
40.000 lei ∫i 50.000 lei pentru persoane fizice ∫i Óntre
80.000 lei ∫i 100.000 lei pentru persoane juridice;
d) nerespectarea prevederilor art.11 lit.a) — c) ∫i 15
lit.a) — d) cu amend„ Óntre 40.000 lei ∫i 50.000 lei pentru
persoane fizice ∫i Óntre 80.000 lei ∫i 100.000 lei pentru
persoane juridice.
(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
prev„zute la alin. (1) se fac de personalul Ómputernicit din
cadrul G„rzii Na˛ionale de Mediu.
Art. 41 — (1) Dispozi˛iile referitoare la contraven˛ii
prev„zute la art. 40 se completeaz„ cu prevederile
Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau Ón termen
de cel mult 48 de ore de la data Óncheierii procesuluiverbal ori, dup„ caz, de la data comunic„rii acestuia,
jum„tate din minimul amenzii prev„zute Ón actul normativ,
agentul constatator f„c‚nd men˛iune despre aceast„
posibilitate Ón procesul-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare
a contraven˛iei.
Art. 42. — (1) Constituie infrac˛iuni faptele prev„zute la
art. 40 dac„ au pus Ón pericol via˛a, s„n„tatea sau
integritatea corporal„ a uneia sau mai multor persoane ∫i
se pedepsesc cu Ónchisoare de la 1 la 3 ani sau cu
amend„.
(2) Fapta prev„zut„ la art. 40 care a avut vreuna dintre
urm„rile prev„zute Ón art. 182 din Codul penal se
pedepse∫te cu Ónchisoare de la 2 la 10 ani dac„ este
s„v‚r∫it„ cu inten˛ie ∫i cu Ónchisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amend„ dac„ a fost s„v‚r∫it„ din culp„.
(3) Fapta prev„zut„ la art. 40 care a avut ca urmare
moartea uneia sau mai multor persoane se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la 10 la 25 de ani dac„ a fost s„v‚r∫it„ cu
inten˛ie ∫i cu Ónchisoare de la 1 la 5 ani dac„ a fost
s„v‚r∫it„ din culp„.
(4) Pentru faptele care constituie infrac˛iuni conform legii
penale, comisarii G„rzii Na˛ionale de Mediu au obliga˛ia de
a sesiza organele de urm„rire penal„.
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CAPITOLUL V
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c) poten˛ialele prejudicii se determin„ pe baza
evalu„rilor de impact asupra mediului ∫i/sau a evalu„rilor
de risc prezentate de operatori.
Art. 34 — Costurile m„surilor preventive sau reparatorii
se aloc„ autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia
mediului, prin hot‚rare a Guvernului, din fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului pentru finan˛area
ac˛iunilor de strict„ urgen˛„, Ón vederea prevenirii efectelor
amenin˛„rilor iminente cu un prejudiciu ∫i/sau Ónl„tur„rii
efectelor produse de prejudiciul asupra mediului.
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Art. 43 — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ nu aduce
atingere prevederilor legisla˛iei speciale din domeniul
gospod„ririi apelor, protec˛iei speciilor, habitatelor naturale
∫i solului.
Art. 44. — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ nu aduce
atingere prevederilor legisla˛iei privind recuperarea
prejudiciului cauzat propriet„˛ii sau persoanei.
Art. 45 — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Mediului elaboreaz„ p‚n„ la 31 decembrie 2012 un raport
privind implementarea prezentei ordonan˛e, care va
cuprinde informa˛iile ∫i datele prev„zute Ón anexa nr. 6.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului transmite
autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia mediului raportul
prev„zut la alin.(1), p‚n„ la data de 31 ianuarie 2013.

Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ transpune prevederile
Directivei Consiliului ∫i Parlamentului European 2004/35/CE
privind r„spunderea de mediu cu referire la m„surile
preventive ∫i de reparare, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143 din 30 aprilie 2004.

ce

Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale

(3) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului
transmite Comisiei Europene raportul prev„zut la alin.(1)
p‚n„ la data de 31 martie 2013.
Art. 46— Autoritatea central„ pentru protec˛ia mediului
transmite Comisiei Europene actele normative na˛ionale
care asigur„ conformarea cu prevederile Directivei
2004/35/CE privind r„spunderea de mediu cu referire la
m„surile preventive ∫i de reparare, Ómpreun„ cu un tabel
de concordan˛„.
Art.47— Anexele nr.1—6 fac parte integrant„ din
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buza∫u,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile,
Lucia-Ana Varga,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 28 iunie 2007.
Nr. 68.

ANEXA Nr. 1

Criteriile pentru stabilirea caracterului semnificativ al efectelor unui prejudiciu
asupra speciilor protejate ∫i habitatelor naturale
Caracterul semnificativ al oric„rui prejudiciu care are
efecte negative asupra atingerii sau men˛inerii st„rii
favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor trebuie
evaluat Ón raport cu stadiul conserv„rii la momentul
producerii prejudiciului, cu serviciile furnizate de
atractivitatea ∫i utilitatea pe care ele o ofer„, ∫i capacitatea
lor de regenerare natural„. Schimb„rile semnificative
negative ale st„rii ini˛iale se determin„ cu ajutorul datelor
m„surabile, ca de exemplu:
a) num„rul de indivizi, densitatea lor sau suprafa˛a pe
care o ocup„;

b) rolul specific al indivizilor sau al suprafe˛ei
prejudiciate Ón leg„tur„ cu conservarea speciilor sau a
habitatelor, raritatea speciilor sau habitatului evaluat„ la
nivel local, regional ∫i na˛ional, inclusiv la nivel comunitar;
c) capacitatea de r„sp‚ndire a speciilor, conform
dinamicii specifice acelor specii sau acelei popula˛ii,
viabilitatea lor sau capacitatea de regenerare natural„ a
habitatului Ón func˛ie de dinamica specific„ a speciilor
caracteristice sau popula˛iilor lor;
d) capacitatea speciilor sau a habitatelor de a se reface,
Óntr-un timp scurt dup„ producerea prejudiciului, f„r„ nicio
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interven˛ie cu excep˛ia unor m„suri de protec˛ie crescut„,
la o stare care tinde, exclusiv datorit„ dinamicii speciilor
sau habitatului, s„ fie considerat„ echivalent„ sau
superioar„ st„rii ini˛iale.
Prejudiciul care are un efect dovedit asupra s„n„t„˛ii
umane trebuie considerat ca fiind prejudiciu semnificativ.
Nu se consider„ ca prejudicii semnificative urm„toarele:
(i) varia˛iile negative care sunt mai mici dec‚t fluctua˛iile
naturale considerate normale Ón cazul speciilor sau
habitatului respectiv;

(ii) varia˛iile negative datorate unor cauze naturale sau
rezultate dintr-o interven˛ie legat„ de managementul normal
al siturilor, astfel cum sunt specificate Ón bazele de date
ale habitatelor, Ón documentele specifice sau a∫a cum au
fost realizate anterior de c„tre proprietari sau operatori;
(iii) prejudiciul adus speciilor sau habitatelor pentru care
s-a stabilit c„ se vor reface, Óntr-o perioad„ scurt„ de timp
∫i f„r„ interven˛ie, fie la starea ini˛ial„, fie la o stare care
tinde, exclusiv datorit„ dinamicii speciilor sau habitatului, s„
fie considerat„ echivalent„ sau superioar„ st„rii ini˛iale.

ANEXA Nr.2

Repararea prejudiciului asupra mediului
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Scopul repar„rii complementare
1.1.2. Œn cazul Ón care resursele naturale ∫i/sau serviciile
prejudiciate nu revin la starea ini˛ial„, se recurge la
repararea complementar„. Scopul repar„rii complementare
este de a furniza un nivel al resurselor naturale ∫i/sau
serviciilor inclusiv, dup„ caz, Óntr-un sit alternativ, similar cu
cel care ar fi fost furnizat dac„ situl prejudiciat ar fi revenit
la starea sa ini˛ial„. Œn cazul Ón care este posibil ∫i
oportun, situl alternativ trebuie s„ fie legat geografic de
situl prejudiciat, lu‚nd Ón considerare interesele popula˛iei
afectate.
Scopul repar„rii compensatorii
1.1.3. Repararea compensatorie se Óntreprinde pentru a
compensa pierderile interimare de resurse naturale ∫i de
servicii p‚n„ la refacerea acestora. Compensarea const„ Ón
Ómbun„t„˛iri suplimentare aduse habitatelor naturale ∫i
speciilor protejate sau apelor, fie Ón situl prejudiciat, fie
Óntr-un alt sit alternativ. Ea nu const„ Óntr-o compensare
financiar„ acordat„ publicului.
1.2. Identificarea m„surilor de reparare
Identificarea m„surilor de reparare primar„
1.2.1. Se iau Ón considerare op˛iunile de ac˛iune menite
s„ readuc„ direct resursele naturale ∫i serviciile la starea
lor ini˛ial„ Ón ritm accelerat, ori cele de recuperare pe cale
natural„.
Identificarea m„surilor de reparare complementar„ ∫i
compensatorie
1.2.2. La determinarea complexit„˛ii m„surilor de
reparare complementare ∫i compensatorii se utilizeaz„ Ón
primul r‚nd abord„rile viz‚nd o echivalen˛„ îresurs„ la
resurs„î sau îserviciu la serviciu“. Œn cadrul acestor
abord„ri, au prioritate ac˛iunile care furnizeaz„ resurse
naturale ∫i/sau servicii de acela∫i tip, calitate ∫i cantitate cu
cele prejudiciate. C‚nd acest lucru nu este posibil, se
furnizeaz„ resurse naturale ∫i/sau servicii alternative. De
exemplu, o reducere a calit„˛ii m„surilor poate fi
compensat„ cu un num„r mai mare de m„suri de reparare.
1.2.3. Œn cazul Ón care nu se poate utiliza prima variant„
de abordare îresurs„ la resurs„“ sau îserviciu la serviciu“,
se folosesc tehnicile alternative de evaluare. Agen˛ia
jude˛ean„ pentru protec˛ia mediului Ón colaborare cu
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului pot stabili
metoda care trebuie folosit„, de exemplu, evaluarea
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Prezenta anex„ stabile∫te cadrul comun pentru alegerea
celor mai potrivite m„suri care s„ asigure repararea
prejudiciului asupra mediului.
1. Repararea prejudiciului asupra apelor sau a speciilor
ori habitatelor naturale protejate
Repararea prejudiciului adus apelor sau speciilor ori
habitatelor naturale protejate se realizeaz„ prin readucerea
acestora la starea ini˛ial„, printr-o reparare primar„,
complementar„ ∫i compensatorie, unde:
a) Reparare îprimar„“ Ónseamn„ orice m„sur„ de
remediere care readuce resursele naturale prejudiciate
∫i/sau serviciile afectate la starea ini˛ial„ sau la o stare
apropiat„ de aceasta.
b) Reparare “complementar„“ Ónseamn„ orice m„sur„ de
remediere Óntreprins„ cu privire la resursele naturale ∫i/sau
serviciile pentru a compensa faptul c„ repararea primar„ nu
a condus la refacerea complet„ a resurselor naturale ∫i/sau
a serviciilor prejudiciate;
c) Reparare “compensatorie” Ónseamn„ orice m„sur„
Óntreprins„ pentru a compensa pierderile interimare de
resurse naturale ∫i/sau de servicii care au loc Óntre data
producerii prejudiciului ∫i momentul Ón care repararea
primar„ Ó∫i produce pe deplin efectul;
d) îPierderi interimare“ Ónseamn„ pierderi care rezult„
din faptul c„ resursele naturale ∫i/sau serviciile prejudiciate
nu-∫i pot Óndeplini func˛iile ecologice sau nu pot furniza
servicii altor resurse naturale sau publicului p‚n„ c‚nd Ó∫i
fac efectul m„surile primare sau complementare. Nu
constau Ón compensarea financiar„ acordat„ publicului.
Œn cazul Ón care repararea primar„ nu conduce la
readucerea mediului la starea ini˛ial„, se iau m„suri de
reparare complementar„. Œn afar„ de aceasta, pentru a
compensa pierderile interimare suferite se recurge la
repararea compensatorie.
Repararea prejudiciului asupra apelor, speciilor sau a
habitatelor naturale protejate implica, de asemenea,
Óndep„rtarea oric„rui risc semnificativ cu impact negativ
asupra s„n„t„˛ii umane.
1.1. Obiectivele repar„rii
Scopul repar„rii primare
1.1.1. Scopul repar„rii primare este de a readuce
resursele naturale ∫i/sau serviciile prejudiciate la starea
ini˛ial„ sau la o stare apropiat„ de aceasta.
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urmare a deciziei, sunt compensate prin intensificarea
ac˛iunilor complementare sau compensatorii Ón scopul
furniz„rii unui nivel similar al resurselor ∫i/sau serviciilor,
a∫a cum existau. O astfel de situa˛ie este, de exemplu,
c‚nd resursele naturale ∫i/sau serviciile echivalente pot fi
furnizate altundeva, la un cost mai mic. M„surile reparatorii
suplimentare se stabilesc Ón conformitate cu regulile
prev„zute la pct. 1.2.2.
1.3.3. F„r„ a aduce atingere regulilor stabilite la
pct. 1.3.2. ∫i conform art.18 din ordonan˛a de urgen˛„,
agen˛ia local„ pentru protec˛ia mediului este abilitat„ s„
decid„ c„ nu este necesar a se lua m„suri suplimentare
reparatorii Ón cazul Ón care:
(a) m„surile reparatorii deja luate garanteaz„ c„ nu mai
exist„ niciun risc semnificativ care s„ afecteze Ón mod
negativ s„n„tatea uman„, apele sau speciile ∫i habitatele
naturale protejate, ∫i
(b) costul m„surilor reparatorii care trebuie luate pentru
atingerea st„rii ini˛iale sau a unui nivel similar ar fi
dispropor˛ionat Ón raport cu beneficiile de mediu a∫teptate.
2. Repararea prejudiciului asupra solului
Se iau m„surile necesare pentru a asigura, cel pu˛in,
eliminarea, controlul, izolarea sau diminuarea poluan˛ilor
relevan˛i, astfel Ónc‚t solul contaminat, ˛in‚nd cont de
utilizarea lui actual„ sau viitoare, aprobat„ la momentul
prejudiciului, s„ nu mai prezinte vreun risc semnificativ cu
impact negativ asupra s„n„t„˛ii umane. Prezen˛a unor
astfel de riscuri se evalueaz„ prin proceduri de evaluare a
riscului, av‚nd Ón vedere caracteristicile ∫i categoria de
folosin˛„ a solului, tipul ∫i concentra˛ia substan˛elor,
preparatelor, organismelor sau microorganismelor
periculoase, gradul de risc pe care acestea Ól reprezint„ ∫i
posibilitatea de dispersie. Categoria de folosin˛„ a solului
se stabile∫te pe baza reglement„rilor care privesc folosin˛a
solului sau a altor reglement„ri relevante, Ón vigoare la
data producerii prejudiciului.
Œn cazul Ón care se schimb„ categoria de folosin˛„ a
solului, se iau toate m„surile necesare pentru a preveni
orice efecte negative asupra s„n„t„˛ii umane.
Œn cazul Ón care nu exist„ reglement„ri privind folosin˛a
solului sau alte reglement„ri relevante, categoria de
folosin˛„ a zonei respective se determin„ Ón func˛ie de
caracteristica suprafe˛ei unde s-a produs prejudiciul, lu‚nd
Ón considerare dezvoltarea sa previzionat„.
Se ia Ón considerare op˛iunea de regenerare pe cale
natural„, op˛iune Ón care nu are loc nicio interven˛ie uman„
direct„ Ón procesul de regenerare.
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monetar„, pentru a determina amploarea m„surilor
reparatorii complementare ∫i compensatorii necesare. Œn
cazul Ón care se poate face o evaluare a pierderilor de
resurse ∫i/sau servicii, Óns„ evaluarea Ónlocuirii resurselor
naturale ∫i/sau serviciilor nu se poate realiza Óntr-un timp
util sau la un cost rezonabil, Agen˛ia jude˛ean„ pentru
protec˛ia mediului Ón colaborare cu Agen˛ia Na˛ional„
pentru Protec˛ia Mediului pot alege m„surile reparatorii al
c„ror cost este echivalent cu valoarea monetar„ estimat„
a resurselor naturale ∫i/sau a serviciilor pierdute.
M„surile reparatorii complementare ∫i compensatorii se
stabilesc astfel Ónc‚t s„ furnizeze resurse naturale ∫i/sau
servicii suplimentare ˛in‚nd seama de perioada de timp
necesar„ ∫i de cerin˛ele de planificare a m„surilor
reparatorii. De exemplu, cu c‚t este mai lung„ perioada de
revenire la starea ini˛ial„, cu at‚t va fi mai mare num„rul
m„surilor reparatorii compensatorii care vor fi luate, toate
celelalte r„m‚n‚nd egale.
1.3. Alegerea op˛iunilor reparatorii
1.3.1. Op˛iunile rezonabile reparatorii se evalueaz„
folosind cele mai bune tehnologii disponibile, pe baza
urm„toarelor criterii:
a) efectul fiec„rei op˛iuni asupra s„n„t„˛ii ∫i securit„˛ii
popula˛iei;
b) costul punerii Ón aplicare a op˛iunii;
c) ∫ansele de reu∫it„ a fiec„rei op˛iuni;
d) m„sura Ón care fiecare op˛iune va preveni viitoare
prejudicii ∫i va evita prejudicii colaterale care s-ar putea
produce ca rezultat al punerii Ón aplicare a acestei op˛iuni;
e) m„sura Ón care fiecare op˛iune are efecte favorabile
asupra fiec„rei componente a resursei naturale ∫i/sau
serviciului;
f) m„sura Ón care fiecare op˛iune ˛ine cont de aspectele
sociale, economice ∫i culturale relevante ∫i de al˛i factori
relevan˛i specifici locului;
g) termenul necesar pentru ca refacerea prejudiciului
asupra mediului s„ fie efectiv„;
h) m„sura Ón care fiecare op˛iune conduce la refacerea
zonei prejudiciate;
i) leg„tura geografic„ cu zona prejudiciat„.
1.3.2. La evaluarea diferitelor op˛iuni reparatorii
identificate pot fi alese m„suri reparatorii primare care nu
restabilesc Ón Óntregime starea ini˛ial„ a apelor sau a
habitatelor naturale ori speciilor protejate care au fost
prejudiciate, sau m„suri care produc o refacere mai lent„.
Aceast„ decizie poate fi luat„ numai dac„ resursele
naturale ∫i/sau serviciile existente ale sitului primar ca
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ANEXA Nr.3

Activit„˛ile pentru care r„spunderea este obiectiv„
1. Func˛ionarea instala˛iilor care fac obiectul procedurii
de autorizare integrat„ de mediu conform prevederilor
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 152/2005 privind
prevenirea ∫i controlul integrat al polu„rii, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 84/2006. Aceasta Ónseamn„
activit„˛ile prev„zute Ón anexa nr.1 a Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 152/2005 aprobat„ cu modific„ri prin

Legea nr. 84/2006, cu excep˛ia instala˛iilor sau p„r˛i ale
instala˛iilor utilizate pentru cercetare, dezvoltare ∫i testare
de produse ∫i procese noi.
2. Activit„˛ile de gestionare a de∫eurilor, inclusiv
colectarea, transportul, valorificarea ∫i eliminarea de∫eurilor
∫i a de∫eurilor periculoase, precum ∫i inspec˛ia ∫i controlul
acestor opera˛iuni ∫i monitorizarea postÓnchidere a
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de omologare a produselor de protec˛ie a plantelor Ón
vederea plas„rii pe pia˛„ ∫i a utiliz„rii lor pe teritoriul
Rom‚niei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
c) produselor biocide prev„zute la art. 10 lit. c) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe
pia˛„ a produselor biocide, cu modific„rile ulterioare.
8. Transportul rutier, feroviar, pe c„i navigabile
interioare, maritim sau aerian al m„rfurilor periculoase sau
poluante definite Ón:

ce

a) anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru
aprobarea Normelor privind aplicarea etapizat„, Ón traficul
intern, a prevederilor Acordului European referitor la
transportul rutier interna˛ional al m„rfurilor periculoase —
A.D.R., Óncheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care
Rom‚nia a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modific„rile
ulterioare, sau Ón

el

or

fiz
i

b) anexa la Ordonan˛a Guvernului nr.49/1999 privind
transportul m„rfurilor periculoase pe calea ferat„ — RID,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr.788/2001, sau Ón

a

pe
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o

an

c) Ordinul Ministrului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului nr. 323/2006 pentru aprobarea sistemului de
informare ∫i monitorizare a traficului navelor care intr„/ies
Ón/din apele na˛ionale navigabile ale Rom‚niei.

ite

9. Orice utilizare Ón condi˛ii de izolare, inclusiv
transportul microorganismelor modificate genetic conform
prevederilor legisla˛iei Ón domeniu privind utilizarea Ón
condi˛ii de izolare a organismelor modificate genetic.
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depozitelor de de∫euri, care fac obiectul autoriz„rii sau
Ónregistr„rii, potrivit prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de∫eurilor, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 426/2001, cu complet„rile
ulterioare.
Activit„˛ile de gestionare a de∫eurilor presupun, Óntre
altele, operarea depozitelor de de∫euri conform Hot„r‚rii
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea de∫eurilor,
precum ∫i operarea instala˛iilor de incinerare conform
Hot„r‚rii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea
de∫eurilor, cu modific„rile si complet„rile ulterioare.
3. Toate evacu„rile Ón apele interioare de suprafa˛„ care
necesit„ o autorizare prealabil„ conform Hot„r‚rii
Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de
eliminare treptat„ a evacu„rilor, emisiilor ∫i pierderilor de
substan˛e prioritar periculoase, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
4. Toate evacu„rile substan˛elor Ón apele subterane,
care necesit„ o autorizare prealabil„ conform Hot„r‚rii
Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de
eliminare treptat„ a evacu„rilor, emisiilor ∫i pierderilor de
substan˛e prioritar periculoase,
cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
5. Evacuarea sau injectarea unor poluan˛i Ón apele de
suprafa˛„ sau subterane, care necesit„ un aviz, o
autoriza˛ie sau o Ónregistrare pe baza unor reguli general
obligatorii, conform Legii nr.107/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
6. Prelev„rile de ap„ ∫i acumul„rile de ap„ de
suprafa˛„, care fac obiectul unei autoriz„ri prealabile
conform Legii nr.107/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
7. Producerea, utilizarea, depozitarea, procesarea,
Ónc„rcarea/umplerea recipien˛ilor, eliberarea Ón mediu ∫i
transportul pe amplasament a:
a) substan˛elor ∫i preparatelor periculoase prev„zute la
art. 7 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 200/2000
privind clasificarea, etichetarea ∫i ambalarea substan˛elor ∫i
preparatelor chimice periculoase, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 451/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
b) produselor de protec˛ie a plantelor prev„zute la art. 3
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura

tu
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10. Orice introducere deliberat„ Ón mediu, orice
transport sau orice introducere pe pia˛„ a organismelor
modificate genetic, conform legisla˛iei Ón domeniu privind
introducerea
deliberat„ Ón mediu ∫i pe pia˛„ a
organismelor modificate genetic.
11. Transportul transfrontier„ al de∫eurilor Ón, Ónspre sau
dinspre Uniunea European„, care necesit„ o autorizare
prealabil„ sau care este interzis conform Regulamentului
Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea ∫i
controlul transporturilor de de∫euri Ón, Ónspre ∫i dinspre
Comunitatea European„.
Œncep‚nd cu 12 iulie 2007, trimiterea la Regulamentul
Consiliului nr. 259/93/CEE se consider„ a fi f„cut„ la
Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului
nr. 1.013/2006/CE.

ANEXA Nr.4

Conven˛iile interna˛ionale care reglementeaz„ r„spunderea sau compensarea
pentru incidentele din domeniul transporturilor

a) Conven˛ia interna˛ional„ privind r„spunderea civil„
pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi,
Óncheiat„ la Londra la 27 noiembrie 1992 la care Rom‚nia

a aderat prin Ordonan˛a Guvernului nr.15/2000 cu
modific„rile ulterioare;
b) Conven˛ia interna˛ional„ din 27 noiembrie 1992
privind stabilirea unui Fond interna˛ional pentru
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compensarea daunelor provocate prin poluarea cu
hidrocarburi;
c) Conven˛ia interna˛ional„ din 23 martie 2001 privind
r„spunderea civil„ pentru pagubele produse prin poluarea
cu combustibil de consum de la nave;

13

d) Conven˛ia interna˛ional„ din 3 mai 1996 privind
r„spunderea ∫i compensa˛ia pentru daune Ón leg„tur„ cu
transportul pe mare al substan˛elor periculoase ∫i toxice;
e) Conven˛ia din 10 octombrie 1989 privind r„spunderea
civil„ pentru pagubele produse Ón timpul transportului pe
∫osea, cale ferat„ ∫i cu vase de naviga˛ie fluvial„ a
m„rfurilor periculoase.

ANEXA Nr.5

Instrumentele interna˛ionale care reglementeaz„ r„spunderea sau compensarea
pentru incidentele din domeniul nuclear
d) Protocolul Comun din 21 septembrie 1988 privind

ce

punerea Ón aplicare a Conven˛iei de la Viena ∫i a

fiz
i

Conven˛iei de la Paris la care Rom‚nia a devenit parte

el

or

prin Legea nr. 106/1992 pentru aderarea Rom‚niei la

an

Conven˛ia privind r„spunderea civil„ pentru daune nucleare

rs
o

∫i la Protocolul comun referitor la aplicarea Conven˛iei de

pe

la Viena ∫i a Conven˛iei de la Paris;

ite

a

e) Conven˛ia de la Bruxelles din 17 decembrie 1971

tu

privind r„spunderea civil„ Ón domeniul transportului maritim

ra

a) Conven˛ia de la Paris din 29 iulie 1960 privind
r„spunderea civil„ Ón domeniul energiei nucleare ∫i
Conven˛ia Suplimentar„ de la Bruxelles din 31 ianuarie 1963;
b) Conven˛ia de la Viena din 21 mai 1963 privind
r„spunderea civil„ pentru daune nucleare, la care Rom‚nia
a aderat prin Legea nr. 106/1992 pentru aderarea
Rom‚niei la Conven˛ia privind r„spunderea civil„ pentru
daune nucleare ∫i la Protocolul comun referitor la aplicarea
Conven˛iei de la Viena ∫i a Conven˛iei de la Paris;
c) Conven˛ia din 12 septembrie 1997 privind
compensa˛iile suplimentare pentru daunele nucleare
ratificat„ de Rom‚nia prin Legea nr. 5/1999;
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Informa˛iile ∫i datele care se raporteaz„ Comisiei Europene
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Raportul prev„zut la art. 44 alin.(1) din ordonan˛a de
urgen˛„ include o list„ a cazurilor de prejudicii asupra
mediului ∫i a cazurilor de r„spundere conform prezentei
legi, ∫i con˛ine urm„toarele informa˛ii ∫i date pentru fiecare
caz Ón parte:
1. Tipul de prejudiciu asupra mediului, data la care
acesta s-a produs ∫i/sau a fost identificat ∫i data la care
au fost ini˛iate procedurile prev„zute de prezenta ordonan˛„
de urgen˛„.
2. Codul de clasificare a activit„˛ilor persoanei sau
persoanelor juridice responsabile, conform Hot„r‚rii
Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasific„rii
activit„˛ilor din economia na˛ional„ — CAEN, cu modific„rile
ulterioare.
3. Ini˛ierea, dup„ caz, a procedurii de contencios
administrativ fie de c„tre p„r˛ile responsabile fie de c„tre
persoanele care au calitate procesual„ activ„ conform
prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„. Se specific„
categoria reclaman˛ilor ∫i rezultatele procedurii.
4. Rezultatele procesului de reparare.
5. Data Óncheierii procedurii de contencios administrativ
prev„zut„ la art. 8 alin. (1) ∫i art. 25 alin. (1) ∫i a
procedurii de recuperare a costurilor, prev„zut„ la art. 32.

Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului
poate solicita agen˛iei jude˛ene pentru protec˛ia mediului
includerea Ón raportul prev„zut la art. 44 a oric„ror alte
informa˛ii ∫i date pe care le consider„ utile pentru a
permite evaluarea corect„ a aplic„rii prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, de exemplu:
a) Costurile suportate pentru realizarea m„surilor
preventive ∫i reparatorii, conform prezentei ordonan˛e de
urgen˛„:
(i) pl„tite direct de c„tre p„r˛ile responsabile, Ón
cazul Ón care aceste informa˛ii sunt disponibile;
(ii) recuperate de la p„r˛ile responsabile;
(iii) nerecuperate de la p„r˛ile responsabile, cu
indicarea motivelor pentru care aceste costuri nu
au fost recuperate.
b) Rezultatele ac˛iunilor de promovare ∫i de punere Ón
aplicare a instrumentelor financiare utilizate Ón conformitate
cu prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
c) O evaluare a costurilor administrative anuale
suplimentare suportate de autorit„˛ile publice pentru crearea
∫i punerea Ón func˛iune a structurilor administrative
necesare pentru implementarea ∫i controlul aplic„rii
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru aprobarea Contractului de finan˛are dintre Rom‚nia, Banca European„ de Investi˛ii
∫i Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
pentru finan˛area Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a,
semnat la Bucure∫ti la 22 decembrie 2006

or

fiz
i

ce

Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a VI-a, finan˛at din Ómprumutul dintre Rom‚nia, Banca European„ de
Investi˛ii ∫i Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., reprezint„ o prioritate Óntruc‚t
contribuie la Óndeplinirea c‚t mai rapid„ a angajamentelor asumate de Rom‚nia cu privire la aducerea re˛elei na˛ionale de
drumuri la nivelul standardelor europene Ón domeniu.
Œn vederea asigur„rii surselor pentru realizarea proiectului, se eviden˛iaz„ necesitatea aprob„rii Ón regim de
urgen˛„ a contractului de finan˛are, av‚nd Ón vedere urm„toarele:
— imposibilitatea ratific„rii contractului de finan˛are prin procedur„ parlamentar„ Ón aceast„ sesiune, lu‚nd Ón
considerare faptul c„ prezenta sesiune ordinar„ parlamentar„ a ambelor Camere expir„ Ón foarte scurt timp, ceea ce ar
face ca finalizarea procesului legislativ s„ nu se poat„ realiza mai devreme de trimestrul IV al anului 2007, ceea ce ar
Ónsemna o Ónt‚rziere de un an Ón implementarea proiectului, cu consecin˛e grave asupra angajamentelor fa˛„ de Banca
European„ de Investi˛ii;
— prelungirea perioadei de implementare ∫i neutilizarea Ón acest an a resurselor bugetare alocate cu aceast„
destina˛ie Ón bugetul de stat pe anul 2007.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

an

tu

ite
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plata taxelor ∫i impozitelor percepute pe teritoriul ˛„rii,
precum ∫i contravaloarea altor costuri locale, care nu se
pot pl„ti din Ómprumutul extern, se va asigura de la bugetul
de stat, din sumele prev„zute anual, prin bugetul
Ministerului Transporturilor.
Art. 4. — Plata serviciului datoriei publice aferent
Ómprumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea
dob‚nzilor, comisioanelor ∫i a altor costuri aferente
Ómprumutului vor fi asigurate de la bugetul de stat, din
sumele prev„zute anual cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
Ministerului Transporturilor.
Art. 5. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei ca,
prin Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, de comun acord cu
Banca European„ de Investi˛ii, s„ introduc„, pe parcursul
utiliz„rii Ómprumutului, Ón raport cu condi˛iile concrete de
derulare a Contractului, amendamente la con˛inutul
acestuia, care privesc realoc„ri de fonduri, modific„ri de
termene, precum ∫i alte modific„ri care nu sunt de natur„
s„ majoreze obliga˛iile financiare ale Rom‚niei fa˛„ de
Banca European„ de Investi˛ii sau s„ determine noi
condi˛ion„ri economice fa˛„ de cele convenite ini˛ial Óntre
p„r˛i.
(2) Amendamentele la Contract convenite cu Banca
European„ de Investi˛ii, conform alin. (1), se vor aproba
prin hot„r‚re a Guvernului.
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Art. 1. — Se aprob„ Contractul de finan˛are*) dintre
Rom‚nia, reprezentat„ de Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor, Banca European„ de Investi˛ii ∫i Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale — S.A., Ón
valoare de 450 milioane euro, semnat la Bucure∫ti la
22 decembrie 2006, pentu finan˛area Proiectului privind
reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, denumit Ón continuare
Contractul.
Art. 2. — (1) Aplicarea prevederilor Contractului va fi
realizat„ de Compania Na˛ional„ de Austostr„zi ∫i Drumuri
Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., desemnat„ ca agen˛ie de
implementare a proiectului.
(2) Œntre Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, Ón calitate de
reprezentant al Œmprumutatului, Ministerul Transporturilor, Ón
calitate de minister coordonator al activit„˛ii Agen˛iei de
implementare a proiectului ∫i ordonator principal de credite,
precum ∫i Agen˛ia de implementare a proiectului, respectiv
Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A., se va Óncheia un acord de Ómprumut
subsidiar prin care se vor delega Agen˛iei de implementare
a proiectului Óntreaga autoritate ∫i responsabilitate Ón
realizarea proiectului, efectuarea tragerilor ∫i utilizarea
sumelor subÓmprumutului.
Art. 3. — Contribu˛ia Rom‚niei la realizarea investi˛iilor
finan˛ate prin Ómprumutul extern acordat de Banca
European„ de Investi˛ii, prev„zut la art. 1, inclusiv pentru

el

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buza∫u,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Gheorghiu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 28 iunie 2007.
Nr. 71.
*) Contractul de finan˛are se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 446 bis abonament, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru accelerarea procedurii de acordare a desp„gubirilor
aferente imobilelor preluate Ón mod abuziv

fiz
i

ce

Av‚nd Ón vedere necesitatea instituirii unor prevederi legale care s„ permit„ ca Fondul Proprietatea s„ devin„
opera˛ional Ón cel mai scurt timp astfel Ónc‚t ac˛ionarii s„ aib„ posibilitatea s„ Ó∫i valorifice ac˛iunile,
Ón vederea elimin„rii riscului promov„rii unor ac˛iuni Ón justi˛ie Ómpotriva statului rom‚n,
˛in‚nd seama de necesitatea redefinirii instrumentelor prin care urmeaz„ a se acorda desp„gubirile, precum ∫i a
statutului Fondului Proprietatea — S.A.,
pentru unificarea cadrului legislativ Ón materia acord„rii desp„gubirilor,
Óntruc‚t Ónregistrarea la Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare, distribuirea, admiterea la tranzac˛ionare pe o pia˛„
reglementat„ administrat„ de Bursa de Valori Bucure∫ti — S.A. ∫i Ónceperea propriu-zis„ a tranzac˛ion„rii ac˛iunilor emise
de Fondul Proprietatea — S.A. ∫i de entit„˛ile ale c„ror ac˛iuni au format capitalul social ini˛ial al acesteia presupun
parcurgerea unor termene procedurale, iar interesul persoanelor desp„gubite este de urgentare a acestor proceduri,
av‚nd Ón vedere c„ toate aceste elemente vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii extraordinare, a c„ror
reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Articol unic. — Titlul VII îRegimul stabilirii ∫i pl„˛ii
desp„gubirilor aferente imobilelor preluate Ón mod abuziv“
din Legea nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile
propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 653
din 22 iulie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ alineatul (3) al articolului 1 se introduc dou„ noi
alineate, alineatele (4) ∫i (5), cu urm„torul cuprins:
î(4) Desp„gubirilor acordate prin hot„r‚ri ale comisiilor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti Ón baza Legii
nr. 290/2003 privind acordarea de desp„gubiri sau
compensa˛ii cet„˛enilor rom‚ni pentru bunurile proprietate a
acestora, sechestrate, re˛inute sau r„mase Ón Basarabia,
Bucovina de Nord ∫i ﬁinutul Her˛a, ca urmare a st„rii de
r„zboi ∫i a aplic„rii Tratatului de Pace Óntre Rom‚nia ∫i
Puterile Aliate ∫i Asociate, semnat la Paris la 10 februarie
1947, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, li se aplic„
procedura prev„zut„ la Capitolul V1.
(5) P‚n„ la data la care sursele de finan˛are prev„zute
la art. 14 1 alin. (4) vor fi opera˛ionale ∫i la dispozi˛ia
Direc˛iei pentru acordarea desp„gubirilor Ón numerar, plata
desp„gubirilor acordate Ón temeiul Legii nr.290/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se va face de c„tre
Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor, din
fondurile transferate Ón acest scop de la Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor.“
2. Articolul 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt.2. — Pentru asigurarea resurselor financiare
necesare acord„rii de desp„gubiri Ón conformitate cu
prevederile prezentei legi Fondul Proprietatea func˛ioneaz„
ca un organism de plasament colectiv, sub forma unei
societ„˛i de investi˛ii de tip Ónchis, cu personalitate juridic„,
din categoria altor organisme de plasament colectiv.“
3. La articolul 3, literele a) ∫i g) se modific„ ∫i vor avea
urm„torul cuprins:

îa) titlurile de desp„gubire sunt certificate emise de
Comisia Central„ pentru Stabilirea Desp„gubirilor, Ón
numele ∫i pe seama statului rom‚n, care Óncorporeaz„
drepturile de crean˛„ ale de˛in„torilor asupra statului rom‚n,
corespunz„tor desp„gubirilor acordate potrivit prezentei legi
∫i care urmeaz„ a fi valorificate prin conversia lor Ón ac˛iuni
emise de Fondul îProprietatea“ ∫i/sau, dup„ caz, Ón func˛ie
de op˛iunea titularului ori a titularilor Ónscri∫i Ón acestea,
prin preschimbarea lor contra titluri de plat„, Ón limitele ∫i
condi˛iile prev„zute Ón prezenta lege. Titlurile de
desp„gubire nu pot fi v‚ndute, cump„rate, date Ón garan˛ie
sau transferate Ón orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu
gratuit, cu excep˛ia dob‚ndirii acestora ca efect al
succesiunii. Actele de Ónstr„inare a titlurilor de desp„gubire,
cu excep˛ia transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite
de nulitate absolut„. Titlurile de desp„gubire nu sunt titluri
de participare ale altor organisme de plasament colectiv
(AOPC) ∫i nu intr„ sub inciden˛a Legii nr.297/2004 privind
pia˛a de capital, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
a reglement„rilor emise de Comisia Na˛ional„ a Valorilor
Mobiliare Ón aplicarea acesteia.
................................................................................................
g) titlu de valoare nominal„ nevalorificat este orice titlu
de valoare nominal„ emis de Ministerul Finan˛elor Publice,
neutilizat de c„tre de˛in„tor sau dob‚nditorul subsecvent
Ónregistrat al acestuia, Ón cadrul procesului de privatizare Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada
6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i care se converte∫te
Ón titluri de desp„gubire, prin decizia Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Desp„gubirilor, potrivit procedurii prev„zute
Ón prezenta lege; la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi
Ónceteaz„ puterea circulatorie a titlurilor de valoare
nominal„ nevalorificate.“
4. La articolul 3, dup„ litera g) se introduc trei noi litere,
literele h), i) ∫i j), cu urm„torul cuprins:
îh) titlurile de plat„ sunt certificate emise de Autoritatea
Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor, Ón numele ∫i pe
seama statului rom‚n, care Óncorporeaz„ drepturile de
crean˛„ ale de˛in„torilor asupra statului rom‚n, de a primi,
Ón numerar o sum„ de maxim 500.000 lei. Sumele aferente
desp„gubirilor Ón numerar se pl„tesc Ón dou„ tran∫e, pe
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alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare. Fondul îProprietatea“ func˛ioneaz„ Ón
conformitate cu prevederile prezentei legi. Unde prezenta
lege nu dispune se aplic„ Ón mod corespunz„tor dispozi˛iile
Legii nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
∫i, Ón completare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
8. Articolul 7 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt.7. — (1) Fondul îProprietatea“ func˛ioneaz„ sub
forma unei societ„˛i de investi˛ii de tip Ónchis, de˛inut„
ini˛ial Ón Óntregime 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, potrivit prezentei legi.
Transmiterea ac˛iunilor din proprietatea statului se
realizeaz„ fie prin transfer direct c„tre persoanele
desp„gubite, respectiv de˛in„torii de titluri de desp„gubire
∫i/sau de conversie, fie c„tre persoanele care subscriu Ón
cadrul ofertei/ofertelor publice de v‚nzare lansate de
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor. Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor va derula oferta public„ de v‚nzare conform
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i reglement„rilor Comisiei Na˛ionale
a Valorilor Mobiliare.
(2) Fondul îProprietatea“ se Ónregistreaz„ la Comisia
Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare, ca alt organism de
plasament colectiv (AOPC), de tip special constituit Ón
scopul acord„rii desp„gubirilor aferente imobilelor care nu
pot fi restituite Ón natur„, distinct de alte categorii de
AOPC men˛ionate Ón reglement„rile Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare, pe baza urm„toarelor documente:
a) certificatul de Ónregistrare la Oficiul Registrului
Comer˛ului, Ón copie legalizat„;
b) Óncheierea judec„torului delegat de pe l‚ng„ Oficiul
Registrului Comer˛ului prin care se autorizeaz„ constituirea
Fondului îProprietatea“ ∫i se dispune Ónregistrarea acestuia,
Ón copie;
c) contractul de depozitare Óncheiat cu un depozitar
autorizat, Ón original ∫i Ón form„ autentic„;
d) actul constitutiv al Fondului îProprietatea“, Ón copie;
e) lista cuprinz‚nd specimenele de semn„turi pentru
reprezentan˛ii Fondului îProprietatea“ Ón rela˛ia cu Comisia
Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare;
f) raportul de evaluare Óntocmit potrivit art.92 alin.(2);
g) pentru reprezentantul compartimentului de control
intern, documentele prev„zute la art. 34 alin. (1) din
Regulamentul Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare
nr. 15/2004 privind autorizarea ∫i func˛ionarea societ„˛ilor
de administrare a investi˛iilor, a organismelor de plasament
colectiv ∫i a depozitarilor, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui
Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr.67/2004, cu
modific„rile ulterioare;
h) reglement„rile interne ale Fondului îProprietatea“, Ón
original, av‚nd con˛inutul stabilit Ón regulamentul Comisiei
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare men˛ionat la lit. g);
i) pentru membrii Consiliului de supraveghere al
Fondului îProprietatea“, documentele prev„zute la art. 19
alin. (1) lit. d) din Regulamentul Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu modific„rile ulterioare;
j) prospect Óntocmit cu respectarea prevederilor
Regulamentului nr. 809/2004 privind implementarea
Directivei 2003/71/EC cu privire la informa˛iile ce trebuie
cuprinse Ón cadrul prospectelor, precum ∫i cu privire la
forma, referin˛ele la alte informa˛ii, publicarea prospectelor
∫i diseminarea anun˛urilor publicitare, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. 149 din 30 aprilie
2004.
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parcursul a doi ani, calcula˛i cu Óncepere de la data
emiterii titlului de plat„, p‚n„ la concuren˛a sumei de
500.000 lei, chiar dac„ valoarea titlurilor de desp„gubire
dep„∫e∫te aceast„ sum„. Sumele aferente desp„gubirilor Ón
numerar Ón cuantum de maxim 250.000 lei se vor pl„ti
Óntr-o singur„ tran∫„. Desp„gubirile Ón numerar mai mari de
250.000 lei dar p‚n„ Ón 500.000 lei se vor pl„ti astfel:
prima tran∫„ a desp„gubirilor Ón numerar va fi Ón cuantum
de 250.000 lei, cea de-a doua tran∫„ a desp„gubirilor va fi
reprezentat„ de diferen˛a Óntre cuantumul total al
desp„gubirilor Ón numerar ∫i suma de 250.000 lei. Suma
de p‚n„ la 500.000 lei urmeaz„ a se acorda pentru fiecare
dosar de desp„gubire, cu men˛iunea ca Ón ipoteza Ón care
obiectul cererilor de restituire, de∫i identic, a fost disjuns,
preten˛iile de restituire fiind solu˛ionate de entit„˛i diferite,
dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un
singur dosar de desp„gubire;
i) titlurile de conversie sunt certificate emise de
Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor, Ón
numele ∫i pe seama statului rom‚n, care Óncorporeaz„
drepturile de crean˛„ ale de˛in„torilor asupra statului rom‚n
∫i care urmeaz„ a fi valorificate prin conversia lor Ón
ac˛iuni emise de Fondul îProprietatea“. Titlurile de
conversie nu pot fi v‚ndute, cump„rate, date Ón garan˛ie
sau transferate Ón orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu
gratuit, cu excep˛ia dob‚ndirii acestora ca efect al
succesiunii. Actele de Ónstr„inare a titlurilor de conversie cu
excep˛ia transmiterii ca urmare a succesiunii sunt lovite de
nulitate absolut„. Titlurile de conversie nu sunt titluri de
participare ale AOPC ∫i nu intr„ sub inciden˛a Legii
nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a
reglement„rilor emise de Comisia Na˛ional„ a Valorilor
Mobiliare Ón aplicarea acesteia;
j) investitor este persoana fizic„ sau juridic„ ce de˛ine
ac˛iuni emise de Fondul Proprietatea.“
5. La articolul 5 alineatul (1), literele a) ∫i c) se modific„
∫i vor avea urm„torul cuprins:
îa) drepturile stabilite prin titlurile de desp„gubire nu pot
fi v‚ndute, cump„rate, date Ón garan˛ie sau transferate Ón
orice alt mod,cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu
excep˛ia dob‚ndirii acestora ca efect al succesiunii. Actele
de Ónstr„inare a acestor drepturi, cu excep˛ia transmiterii ca
efect al succesiunii, sunt lovite de nulitate absolut„;
................................................................................................
c) au o durat„ limitat„ de existen˛„ ∫i circula˛ie,
respectiv p‚n„ la conversia Ón ac˛iuni emise de Fondul
îProprietatea“ si/sau, dup„ caz, Ón func˛ie de op˛iunea
titularului ori a titularilor Ónscri∫i Ón acestea, p‚n„ la
preschimbarea lor contra titluri de plat„, Ón limitele ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de prezenta lege;“.
6. Dup„ alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Œn vederea valorific„rii titlurilor de desp„gubire,
titlurilor de plat„, titlurilor de conversie, dup„ caz, valoarea
desp„gubirilor men˛ionat„ Ón deciziile de desp„gubire/titlurile
respective se rotunje∫te la leu prin majorare pentru
frac˛iunile de peste 50 de bani inclusiv ∫i prin neglijarea
frac˛iunilor de p‚n„ la 49 de bani inclusiv.“
7. Alineatul (1) al articolului 6 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Prin derogare de la prevederile privind
constituirea societ„˛ilor de investi˛ii de tip Ónchis din Legea
nr.297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prin
hot„r‚re a Guvernului, Fondul îProprietatea“ este organizat
ca organism de plasament colectiv, din categoria altor
organisme de plasament colectiv (AOPC), sub forma unei
societ„˛i de investi˛ii de tip Ónchis, prev„zut„ la art. 114
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h) valoarea conturilor curente ∫i a numerarului de˛inut
de Fondul îProprietatea“ nu trebuie s„ dep„∫easc„ 20%
din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din
valoarea activelor numerarul dob‚ndit de la statul rom‚n Ón
temeiul prevederilor prezentului titlu. Aceast„ limit„ poate fi
extins„ p‚n„ la maximum 50% sub condi˛ia ca sumele
respective s„ provin„ din plasamente ajunse la scaden˛„
sau din v‚nzarea de instrumente financiare din portofoliu,
iar dep„∫irea respectiv„ s„ nu se Óntind„ pe o perioad„
mai mare de 90 de zile;
i) valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul
îProprietatea“ la aceea∫i institu˛ie de credit nu poate
reprezenta mai mult de 10% din activele sale;
j) expunerea Fondului îProprietatea“ la riscul de
contraparte Óntr-o tranzac˛ie cu instrumente financiare
derivate tranzac˛ionate Ón afara pie˛elor reglementate nu
poate dep„∫i 10% din activele sale, indiferent de
contraparte a tranzac˛iei, iar expunerea global„ fa˛„ de
instrumentele financiare derivate nu poate dep„∫i 15% din
alocarea total„ a activului s„u net;
k) Fondul îProprietatea“ poate s„ dep„∫easc„ limitele
privind investi˛iile Ón instrumentele financiare care sunt
incluse Ón activul s„u Ón cazul exercit„rii drepturilor de
subscriere aferente acestora, cu condi˛ia ca dep„∫irea s„
nu se Óntind„ pe o perioad„ mai mare de 120 de zile
calendaristice.
(4) Fondul îProprietatea“ investe∫te cel pu˛in 20% din
activele sale Ón:
a) valori mobiliare Ónscrise la tranzac˛ionare pe o pia˛„
reglementat„, astfel cum este aceasta definit„ la art. 125
din Legea nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, sau tranzac˛ionate Ón cadrul unui sistem
alternativ de tranzac˛ionare, din Rom‚nia sau dintr-un stat
membru al Uniunii Europene;
b) valori mobiliare admise la cota oficial„ a unei burse
dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate
pe o alt„ pia˛„ reglementat„ dintr-un stat nemembru al
Uniunii Europene, care opereaz„ Ón mod regulat ∫i este
recunoscut„ ∫i deschis„ publicului, cu condi˛ia ca alegerea
bursei sau a pie˛ei reglementate s„ fie Ón prealabil
aprobat„ de Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare sau s„
se reg„seasc„ Ón actul constitutiv al Fondului Proprietatea
aprobat de Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare;
c) valori mobiliare nou-emise, Ón condi˛iile art. 101
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
d) titluri de participare emise de OPCVM ∫i/sau AOPC
men˛ionate Ón art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
e) valori mobiliare emise de OPCVM ∫i/sau AOPC,
admise la tranzac˛ionare pe o pia˛„ reglementat„ sau
tranzac˛ionate Ón cadrul unui sistem alternativ de
tranzac˛ionare.
(5) Ulterior desemn„rii societ„˛ii de administrare sau ca
urmare a procesului de selec˛ie a acesteia, limitele
investi˛ionale men˛ionate la alin. (3) ∫i (4) pot fi modificate
prin lege cu avizul prealabil al Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare.“
10. La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îf) alte tipuri de active stabilite prin hot„r‚rea Guvernului
de Ónfiin˛are a Fondului îProprietatea“, cu respectarea
prevederilor Legii nr.31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
11. La articolul 9 alineatul (2), literele a), b) ∫i d) se
modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:
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(3) Documentele prev„zute la alin. (2) lit. g), h) ∫i i) se
depun doar Ón cazul Ón care Fondul îProprietatea“ se
Ónregistreaz„ la Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare
anterior desemn„rii societ„˛ii de administrare.“
9. Dup„ articolul 7 se introduce un nou articol, articolul
71, cu urm„torul cuprins:
îArt.7 1 . — (1) De la data constituirii Fondului
îProprietatea“ ∫i p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
contractului Óncheiat de Fondul îProprietatea“ cu societatea
de administrare, Consiliul de Supraveghere al Fondului
Proprietatea realizeaz„ toate opera˛iunile de administrare a
acestuia, inclusiv Ón ceea ce prive∫te administrarea
portofoliului de instrumente financiare al Fondului
îProprietatea“, prin Óncheierea de acte de dispozi˛ie cu
privire la activele ∫i sumele ce au fost sau vor fi
transferate Ón temeiul prezentei legi sau dob‚ndite Ón orice
alt mod dup„ constituirea Fondului îProprietatea“.
(2) Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor r„spunde Ón
solidar cu Consiliul de Supraveghere al Fondului
îProprietatea“ pentru deciziile adoptate p‚n„ la data intr„rii
Ón vigoare a contractului Óncheiat cu societatea de
administrare.
(3) Politica de investi˛ii este stabilit„ de c„tre Consiliul
de Supraveghere al Fondului îProprietatea“ sau de
societatea de administrare, dup„ caz, cu respectarea
urm„toarelor limit„ri investi˛ionale:
a) Fondul îProprietatea“ poate investi Ón toate categoriile
de active men˛ionate Ón art. 101 alin. (1) ∫i art. 102
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Ón condi˛iile prezentului articol;
b) Fondul îProprietatea“ nu poate de˛ine mai mult de
20% din activele sale Ón valori mobiliare ∫i instrumente ale
pie˛ei monetare, neadmise la tranzac˛ionare, cu excep˛ia
titlurilor de stat ∫i a obliga˛iunilor emise de Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor, Ón cazul c„rora nu se instituie
limit„ de de˛inere. Œn calculul limitei de de˛inere Ón valori
mobiliare neadmise la tranzac˛ionare, se exclud din
valoarea activelor neadmise la tranzac˛ionare valorile
mobiliare neadmise la tranzac˛ionare dob‚ndite de la statul
rom‚n Ón temeiul prezentei legi, reprezentat de Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor, Ministerul Comunica˛iilor ∫i
Tehnologiei Informa˛iei, Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului ∫i Ministerul Transporturilor ∫i de la S.C.
Electrica S.A.;
c) Fondul îProprietatea“ poate investi Ón depozite
constituite Ón conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1)
lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i Ón instrumente ale pie˛ei monetare
men˛ionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) ∫i g) din Legea
nr. 297/2004 ∫i poate s„ de˛in„ conturi curente ∫i numerar
Ón lei ∫i valut„;
d) Fondul îProprietatea“ poate achizi˛iona numai acele
bunuri mobile ∫i imobile necesare pentru desf„∫urarea
activit„˛ii sale;
e) Fondul îProprietatea“ nu poate de˛ine mai mult de
10% din activele sale Ón ac˛iunile men˛ionate la alin. (4) ∫i
Ón instrumentele pie˛ei monetare men˛ionate la art. 101
alin. (1) lit. a) ∫i b) din Legea nr. 297/2004, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, emise de un singur emitent, cu
excep˛ia titlurilor de stat;
f) Fondul îProprietatea“ nu poate de˛ine mai mult de
10% din activele sale Ón instrumente financiare emise de
entit„˛i apar˛in‚nd aceluia∫i grup;
g) Fondul îProprietatea“ nu poate de˛ine mai mult de
10% din activele sale Ón titluri de participare emise de
OPCVM ∫i/sau AOPC;
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integral v„rsat de statul rom‚n, prin efectul legii, sub
condi˛ia Ónregistr„rii Societ„˛ii Comerciale Fondul
îProprietatea“ — S.A. la Oficiul Registrului Comer˛ului.
Valoarea capitalului social ini˛ial al Fondului îProprietatea“
se stabile∫te prin hot„r‚re a Guvernului.
(2) Se mandateaz„ Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului, Ón calitate de ac˛ionar unic al Societ„˛ii
Comerciale de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice —
Electrica — S.A. s„ dispun„ reprezentan˛ilor acestei
societ„˛i comerciale ca Ón cadrul adun„rilor generale ale
societ„˛ilor la care Fondul Proprietatea a primit participa˛ii
de la Electrica — S.A. s„ mandateze consiliile de
administra˛ie s„ Ónregistreze Fondul Proprietatea Ón
registrele ac˛ionarilor respectivelor societ„˛i comerciale.
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ón calitate
de ac˛ionar unic, poate proceda la reducerea capitalului
social al Societ„˛ii Comerciale de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice — Electrica — S.A.
(3) De la data constituirii Fondului Proprietatea ∫i p‚n„
la actualizarea registrelor ac˛ionarilor societ„˛ilor comerciale,
societ„˛ilor na˛ionale ∫i companiilor na˛ionale men˛ionate Ón
anex„, drepturile nepatrimoniale aferente ac˛iunilor
transferate Fondului îProprietatea“ se exercit„ de c„tre
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, Ministerul Comunica˛iilor
∫i Tehnologiei Informa˛iei, Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, respectiv de
c„tre Societatea Comercial„ de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice — Electrica — S.A. Ón cadrul societ„˛ii
men˛ionate Ón alin. (2).
(4) Se Ómputernice∫te Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului ca Ómpreun„ cu Fondul îProprietatea“ ∫i
pe baz„ de protocol de predare-primire s„ dispun„ cu
privire la activele men˛ionate Ón anex„ la punctele 5.1-5.83,
c‚t ∫i cu privire la alte active ale statului aflate Ón
administrarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor
Statului, Ón scopul consolid„rii portofoliului Fondului
îProprietatea“, cu observarea valorii stabilite Ón conformitate
cu prevederile art. 92 alin. (1) a respectivelor active ∫i Ón
limita capitalului social ini˛ial.
(5) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
poate transmite Fondului îProprietatea“, pe baz„ de
protocol de predare-primire ∫i f„r„ contrapresta˛ie, dreptul
de proprietate asupra unor pachete suplimentare de ac˛iuni
celor men˛ionate Ón anex„, Ón m„sura Ón care Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului de˛ine sau va de˛ine
o participa˛ie la capitalul social al societ„˛ilor din anex„,
alta dec‚t cea deja transmis„ Fondului îProprietatea“.
(6) At‚t timp c‚t capitalul social al societ„˛ilor
comerciale, societ„˛ilor na˛ionale ∫i companiilor na˛ionale
men˛ionate Ón anex„ sau al altor societ„˛i ale c„ror ac˛iuni
sunt transferate Fondului Proprietatea de c„tre statul rom‚n
este de˛inut Ón totalitate de Fondul îProprietatea“ ∫i statul
rom‚n reprezentat prin entit„˛ile men˛ionate la art. 9 alin.(1)
lit. a) — e), Ón cazul major„rilor de capital cu aporturi Ón
natur„ ale statului rom‚n/respectivelor entit„˛i, acestea au
obliga˛ia de a transfera Fondului îProprietatea“ ac˛iuni
nou-emise astfel Ónc‚t cota de participare a Fondului
îProprietatea“ Ón respectiva societate, de˛inut„ anterior
ini˛ierii opera˛iunii de majorare, s„ nu fie diminuat„. Œn
termen de 15 zile de la Ónregistrarea hot„r‚rii de majorare
a capitalului social, ac˛iunile nou-emise se transfer„
Fondului îProprietatea“ de c„tre entitatea implicat„, Ón
numele ∫i pe seama statului rom‚n reprezentat prin
Ministerul Economiei si Finan˛elor, cu titlu de aport Ón
natur„ al statului rom‚n la capitalul social al Fondului
îProprietatea“, urm‚nd a se proceda Ón mod corespunz„tor
la majorarea capitalului social al Fondului îProprietatea“.
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îa) sumele rezultate din recuperarea crean˛elor
Rom‚niei provenite din activitatea de comer˛ exterior ∫i
cooperare economic„ interna˛ional„, derulat„ Ónainte de 31
decembrie 1989, reglementate Ón baza Legii nr. 29/1994
privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea Ón
vederea recuper„rii crean˛elor Rom‚niei provenite din
activitatea de comer˛ exterior ∫i cooperare economic„
interna˛ional„, derulat„ Ónainte de 31 decembrie 1989, cu
modific„rile ulterioare, dup„ deducerea unui procent de 3%
din care se vor pl„ti:
(i) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori,
stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar
SUA, ale c„ror credite nu au fost preluate la datoria
public„ Ón baza Legii nr.7/1992 privind acoperirea financiar„
a obliga˛iilor statului r„mase neregularizate la 31 decembrie
1990 ∫i preluarea de c„tre stat ∫i b„ncile comerciale a
pierderilor Ónregistrate Ón anii 1989 ∫i 1990 de agen˛ii
economici cu capital de stat, precum ∫i a creditelor
bancare neperformante;
(ii) comisioanele B„ncii Comerciale Rom‚ne sau a
b„ncii desemnate pentru opera˛iunile bancare efectuate Ón
vederea recuper„rii crean˛elor Rom‚niei;
(iii) indemniza˛ia membrilor ∫i secretariatului Comisiei
interdepartamentale constituite Ón baza Hot„r‚rii Guvernului
nr.
362/1994
privind
constituirea
Comisiei
interdepartamentale pentru avizarea modalit„˛ilor de
Óncasare a crean˛elor Rom‚niei din activitatea de comer˛
exterior ∫i alte activit„˛i externe, derulate Ón baza
acordurilor guvernamentale ∫i comerciale Ónainte de 31
decembrie 1989, cu modific„rile ulterioare;
(iv) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor aferente acestei activit„˛i;
b) sumele rezultate din recuperarea drepturilor care
decurg din acordurile comerciale ∫i de pl„˛i guvernamentale
∫i aranjamente tehnice bancare corespunz„toare,
reglementate conform Ordonan˛ei Guvernului nr.59/1994
privind reglementarea opera˛iunilor de import-export care se
deruleaz„ prin cliring, barter ∫i cooperare economic„
interna˛ional„ Ón baza acordurilor comerciale ∫i de pl„˛i
guvernamentale, republicat„, dup„ deducerea unui procent
de 3% din care se vor pl„ti:
(i) comisioanele B„ncii Comerciale Rom‚ne sau ale
b„ncii desemnate pentru opera˛iunile bancare efectuate Ón
vederea derul„rii opera˛iunilor Ón cadrul conturilor de cliring,
barter ∫i cooperare economic„ interna˛ional„;
(ii) indemniza˛ia membrilor ∫i secretariatului Comisiei
interdepartamentale constituite Ón baza Ordonan˛ei
Guvernului nr.59/1994, republicat„;
(iii) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor aferente acestei activit„˛i;
d) 3% din sumele Óncasate de c„tre institu˛iile implicate
Ón procesul de privatizare din fiecare v‚nzare a ac˛iunilor
de˛inute la S.C Romtelecom — S.A. p‚n„ la v‚nzarea
Óntregii participa˛ii. Opera˛iunea se efectueaz„ de institu˛iile
publice implicate Ón privatizare, cu modificarea
corespunz„toare a bugetelor de venituri ∫i cheltuieli.“
12. Dup„ alineatul (2) al articolului 9 se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Procedurile ∫i modalit„˛ile de re˛inere ∫i gestionare
a sumelor aferente procentului de 3% prev„zut la alin.(2)
lit.a) ∫i b) se vor reglementa prin ordin al ministrului
economiei ∫i finan˛elor.“
13. Dup„ articolul 9 se introduc dou„ noi articole,
articolele 91 ∫i 92, cu urm„torul cuprins:
îArt.9 1. — (1) Prin derogare de la prevederile Legii
nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, capitalul social ini˛ial este considerat subscris ∫i
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Guvernului privind Ónfiin˛area Fondului îProprietatea“.
Selectarea evaluatorului are loc pe baza unei proceduri
competitive deschise ∫i transparente.
(3) Dac„ prin raportul de evaluare se constat„ c„
valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea
capitalului social ini˛ial stabilit„ prin hot„r‚rea Guvernului
privind Ónfiin˛area Fondului îProprietatea“, se procedeaz„
astfel:
a) Ón cazul Ón care valoarea activelor este mai mare —
capitalul social al Fondului îProprietatea“ se majoreaz„ Ón
mod corespunz„tor, ac˛iunile revenind integral statului
rom‚n. Opera˛iunea de majorare se realizeaz„ de drept,
opera˛iunea fiind Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
Comer˛ului Ón baza hot„r‚rii Consiliului de Supraveghere al
Fondului îProprietatea“, adoptat„ Ón temeiul raportului de
evaluare;
b) Ón cazul Ón care valoarea activelor este mai mic„ —
ac˛iunile corespunz„toare valorii lips„ se consider„ nepl„tite
∫i apar˛in Ón Óntregime statului rom‚n.
(4) P‚n„ la data pl„˛ii integrale, ac˛iunile nepl„tite sunt
indisponibilizate Ón contul statului rom‚n la depozitarul
central ∫i nu pot fi v‚ndute sau transmise persoanelor
desp„gubite ∫i de˛in„torilor de titluri de desp„gubire sau de
conversie.
(5) Ac˛iunile nepl„tite nu se iau Ón calcul la stabilirea
valorii unitare a activului net al Fondului îProprietatea“ ∫i
nu dau dreptul la repartizarea activului societ„˛ii Ón cazul
lichid„rii acesteia.
(6) Ac˛iunile nepl„tite nu se iau Ón calcul la stabilirea
cvorumului de prezen˛„ Ón cadrul adun„rilor generale ale
ac˛ionarilor ∫i nu dau drept de vot.
(7) Ac˛iunile nepl„tite se libereaz„ progresiv, pe m„sur„
ce statul rom‚n vireaz„ Fondului îProprietatea“
contravaloarea acestora, Ón numerar sau Ón natur„, din
sursele ∫i Ón temeiul prezentei legi ∫i al reglement„rilor
emise Ón aplicarea acesteia.“
14. Dup„ alineatul (1) al articolului 10 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul cuprins:
î(2) Prin derogare de la prevederile referitoare la
majorare de capital social ∫i la exercitarea dreptului de
preferin˛„ prev„zute Ón Legea nr. 297/2004, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ∫i prevederile referitoare la
majorarea de capital social ∫i la exercitarea dreptului de
preferin˛„ prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, majorarea capitalului
social al Fondului îProprietatea“, Ón numerar sau Ón natur„,
din sursele men˛ionate Ón art. 9 alin. (2), art. 91 alin. (5)
sau art. 10 alin. (1), sau cu alte surse aportate de statul
rom‚n Ón temeiul prezentei legi sau al reglement„rilor
emise Ón aplicarea acesteia, se realizeaz„ de drept, prin
hot„r‚rea Consiliului de supraveghere al Fondului
îProprietatea“ ∫i f„r„ a fi necesar„ aprobarea adun„rii
generale a ac˛ionarilor, f„r„ promovarea vreunei oferte
publice ∫i f„r„ prospect de emisiune, astfel:
a) anterior Ónregistr„rii Fondului îProprietatea“ la Comisia
Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare — f„r„ acordarea dreptului
de preferin˛„ ac˛ionarilor existen˛i, ac˛iunile nou-emise
urm‚nd s„ fie atribuite Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor
la valoare nominal„;
b) ulterior Ónregistr„rii Fondului îProprietatea“ la Comisia
Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare — cu respectarea dreptului
de preferin˛„ al ac˛ionarilor existen˛i, ac˛iunile nou-emise
urm‚nd s„ fie atribuite la valoarea stabilit„ conform
reglement„rilor Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare
aplicabile.
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(7) Ulterior schimb„rii structurii ac˛ionariatului men˛ionate
Ón alin.(6), capitalul social al societ„˛ilor comerciale,
societ„˛ilor na˛ionale ∫i companiilor na˛ionale respective se
majoreaz„ cu valoarea terenurilor pentru care se elibereaz„
certificatul de atestare a dreptului de proprietate, astfel:
a) Ón condi˛iile art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind
unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, dac„ exist„ cump„r„tor sau
succesor Ón drepturi al acestuia, Ón sensul respectivei legi;
b) cu aplicarea corespunz„toare a prevederilor alin. (8)
Ón privin˛a Fondului îProprietatea“, dac„ nu exist„
cump„r„tor sau succesor Ón drepturi al acestuia, Ón sensul
Legii nr. 137/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(8) P‚n„ la data de 31 decembrie 2007, societ„˛ile
comerciale, societ„˛ile na˛ionale ∫i companiile na˛ionale
men˛ionate Ón anex„ al c„ror capital social este de˛inut Ón
totalitate de c„tre Fondul îProprietatea“ ∫i statul rom‚n,
prin entit„˛ile men˛ionate la art. 9 alin. (1) lit. a)—e), Ó∫i vor
modifica actele constitutive Ón vederea asigur„rii
conformit„˛ii acestora cu dispozi˛iile prezentei legi ∫i ale
Legii nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare. Entit„˛ile men˛ionate la art. 9 alin. (1) lit. a)—e)
vor asigura modificarea actelor constitutive, Ón vederea
asigur„rii conformit„˛ii acestora cu dispozi˛iile prezentei legi
∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 9 2 . — (1) Evaluarea activelor care formeaz„
capitalul social ini˛ial al Fondului îProprietatea“ se
realizeaz„, Ón cazul societ„˛ilor comerciale, societ„˛ilor
na˛ionale ∫i companiilor na˛ionale neadmise la
tranzac˛ionare, prin metoda capitalurilor proprii Ónregistrate
la data de 31 decembrie 2004, iar Ón cazul celor admise la
tranzac˛ionare, pe baza pre˛ului mediu ponderat aferent
ultimelor 90 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare, cu obliga˛ia ca
ziua de Ómplinire a termenului de 90 de ∫edin˛e de
tranzac˛ionare s„ fie cu cel mult 60 de ∫edin˛e de
tranzac˛ionare anterioar„ datei de adoptare a hot„r‚rii
Guvernului privind Ónfiin˛area Fondului îProprietatea“, prin
hot„r‚rea Guvernului privind Ónfiin˛area Fondului
îProprietatea“ urm‚nd s„ se determine data de Ómplinire a
termenului de 90 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare. Œn cazul
societ„˛ilor comerciale, societ„˛ilor na˛ionale ∫i companiilor
na˛ionale admise la tranzac˛ionare pentru care, Ón perioada
de referin˛„ men˛ionat„ mai sus, nu s-au Ónregistrat
tranzac˛ii cu ac˛iuni care s„ reprezinte cumulat mai mult de
0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv
Ónregistrat Ón registrul ac˛ionarilor la data de Ómplinire a
termenului de 90 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare, se
utilizeaz„ metoda de evaluare aplicabil„ societ„˛ilor
comerciale, societ„˛ilor na˛ionale ∫i companiilor na˛ionale
neadmise la tranzac˛ionare. Œn cazul societ„˛ilor care nu au
depus situa˛iile financiare aferente anului 2004 la unit„˛ile
teritoriale ale Ministerului Economiei si Finan˛elor, se vor
lua Ón considerare ultimele situa˛ii financiare anuale
Ónregistrate la unit„˛ile teritoriale ale Ministerului Economiei
∫i Finan˛elor.
(2) Dup„ Ónmatricularea Fondului îProprietatea“, dar
anterior Ónregistr„rii la Comisia Na˛ional„ a Valorilor
Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul îProprietatea“
contracteaz„ servicii de evaluare cu societ„˛i Ónregistrate la
Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare care, pe baza
termenelor de referin˛„ ∫i metodelor de evaluare stabilite
potrivit alin. (1) ∫i, dac„ este cazul, a hot„r‚rii Guvernului
pentru Ónfiin˛area Fondului îProprietatea“, analizeaz„
corela˛ia Óntre valoarea activelor care formeaz„ capitalul
social al Fondului îProprietatea“ ∫i valoarea capitalului
social al Fondului îProprietatea“ stabilit„ prin hot„r‚rea
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societ„˛ii de administrare se va face cu respectarea
prevederilor Legii nr.297/2004 privind pia˛a de capital, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i a
reglement„rilor Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,
emise Ón aplicarea acesteia.
(3) Capitalul social ini˛ial al Fondului îProprietatea“ este
Ómp„r˛it Ón ac˛iuni de˛inute de Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor. O parte dintre acestea vor fi v‚ndute de c„tre
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor investitorilor interesa˛i
prin una sau mai multe oferte publice sau prin alte
opera˛iuni bursiere autorizate de reglement„rile operatorului
de pia˛„ sau legisla˛ia aplicabil„, iar cealalt„ parte va fi
distribuit„ gratuit titularilor titlurilor de desp„gubire sau a
titlurilor de conversie, dup„ caz. Ac˛iunile vor fi distribuite
persoanelor men˛ionate Ón acest articol prin transformarea
titlurilor de desp„gubire sau a titlurilor de conversie, dup„
caz, Ón ac˛iuni emise de Fondul îProprietatea“, conform
mecanismului prev„zut la cap. V1. Realizarea conversiei
acestor titluri Ón ac˛iuni emise de Fondul îProprietatea“
determin„ stingerea crean˛elor constatate prin aceste titluri.
(4) Œn vederea admiterii la tranzac˛ionare a ac˛iunilor
emise de Fondul îProprietatea“ pe pia˛a reglementat„
administrat„ de Bursa de Valori Bucure∫ti S.A., Ón termen
de 90 de zile de la data Ónregistr„rii Fondului îProprietatea“
la Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare, Ón calitate de
AOPC, Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor va lansa o ofert„
public„ secundar„ de v‚nzare a unui pachet de ac˛iuni
emise de Fondul îProprietatea“, Óntr-un procent ce urmeaz„
a fi stabilit prin hot„r‚re a Guvernului. Oferta public„
secundar„ de v‚nzare lansat„ de Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor se va derula cu respectarea prevederilor Legii
nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Prin
hot„r‚re a Guvernului se stabilesc condi˛iile Ón care are loc
lansarea ∫i derularea ofertei publice secundare de v‚nzare.
Toate cheltuielile aferente opera˛iunilor derul„rii ofertei
publice secundare vor fi suportate din bugetul Fondului
Proprietatea. Toate opera˛iunile necesare derul„rii Ón bune
condi˛ii a ofertei publice secundare lansat„ de Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor vor fi desf„∫urate de Fondul
Proprietatea.
(5) Prospectul pentru derularea ofertei publice secundare
va fi acela∫i cu prospectul men˛ionat la art.7 alin.2 lit. j,
actualizat cu informa˛ii suficiente despre termenii ofertei ∫i
valorile mobiliare oferite, astfel Ónc‚t s„ permit„ investitorilor
s„ adopte o decizie cu privire la cump„rarea respectivelor
valori mobiliare.
(6) Ulterior admiterii la tranzac˛ionare a ac˛iunilor
Fondului îProprietatea“, Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor
poate s„ deruleze alte oferte publice de v‚nzare ∫i s„
v‚nd„ sau s„ cumpere ac˛iuni emise de Fondul
îProprietatea“ Ón condi˛iile legii.
(7)Admiterea ac˛iunilor pe pia˛a reglementat„
administrat„ de Bursa de Valori Bucure∫ti S.A. se
efectueaz„ prin derogare de la prevederile art. 213 alin. 1
lit. c) ∫i art. 215 Ón privin˛a pl„˛ii integrale a ac˛iunilor ∫i
art. 217 din Legea nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare. Fondul îProprietatea“ poate ini˛ia
procedura necesar„ pentru admiterea ac˛iunilor acestuia la
tranzac˛ionare pe pie˛e interna˛ionale de instrumente
financiare.
(8) Ac˛iunile nepl„tite se tranzac˛ioneaz„ numai dup„
depunerea la Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare a
dovezii pl„˛ii integrale a acestora, care const„ Ón certificatul
de Ónregistrare de men˛iuni emis de Oficiul Registrului
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(3) Major„rile de capital men˛ionate la alin. 2 vor fi
Ónregistrate la Oficiul Registrului Comer˛ului Ón baza
hot„r‚rii Consiliului de supraveghere al Fondului
îProprietatea“. Hot„r‚rile Consiliului de supraveghe al
Fondului îProprietatea“ privitoare la majorarea capitalului
social vor fi publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a IV-a, ∫i vor avea acela∫i regim ca ∫i hot„r‚rile
adun„rii generale a ac˛ionarilor, Ón ceea ce prive∫te
publicitatea acestora ∫i posibilitatea de contestare Ón
instan˛„.“
15. Dup„ articolul 10 se introduce un articol nou,
articolul 101, cu urm„torul cuprins:
îArt.101 — Orice v„rs„m‚nt efectuat de statul rom‚n la
Fondul îProprietatea“, Ón numerar sau natur„, Ón temeiul
prezentei legi, se consider„ f„cut cu prioritate pentru
stingerea obliga˛iei de plat„ a ac˛iunilor subscrise ∫i
nepl„tite, f„r„ distinc˛ie sau distribu˛ie Óntre surse sau
sume, iar dup„ Óndestularea acestora pentru majorarea
capitalului social al Fondului îProprietatea“.
16. Articolul 11 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 11 — (1) Entit„˛ile men˛ionate la art. 9 alin. (1) au
obliga˛ia ca p‚n„ la data de 30 septembrie 2007 s„
ini˛ieze procedurile legale necesare pentru derularea de
oferte publice ini˛iale sau secundare de v‚nzare pentru
pachete de ac˛iuni de minim de 5% emise de societ„˛ile
comerciale, societ„˛ile na˛ionale ∫i companiile na˛ionale
prev„zute Ón anex„, Ón vederea admiterii ac˛iunilor acestora
la tranzac˛ionare Ón sisteme de tranzac˛ionare administrate
de S.C. Bursa de Valori Bucure∫ti — S.A. Procedurile de
admitere la tranzac˛ionare vor fi finalizate cel t‚rziu la 31
decembrie 2008.
(2) Obliga˛ia prev„zut„ Ón alin. (1) nu se aplic„ Ón
privin˛a:
a) societ„˛ilor comerciale, societ„˛ilor na˛ionale ∫i
companiilor na˛ionale care fac obiectul unei strategii de
privatizare c„tre un investitor strategic, aprobat„ de
Guvernul Rom‚niei, caz Ón care institu˛ia public„ implicat„
stabile∫te oportunitatea ∫i condi˛iile ini˛ierii, derul„rii ∫i
Óncheierii de oferte publice secundare de v‚nzare pentru
pachete de ac˛iuni de minim de 5%;
b) societ„˛ilor comerciale, societ„˛ilor na˛ionale ∫i
companiilor na˛ionale Ón care entit„˛ile men˛ionate la art. 9
alin. (1) de˛in un num„r de ac˛iuni care, Ómpreun„ cu cele
de˛inute de Fondul Proprietatea, nu le confer„ drepturi de
vot suficiente adopt„rii hot„r‚rilor men˛ionate Ón alin. (1);
c) societ„˛ilor comerciale, societ„˛ilor na˛ionale ∫i
companiilor na˛ionale care nu Óndeplinesc cerin˛ele minime
referitoare la emitent ∫i ac˛iuni stabilite Ón Legea
nr. 297/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
17. Articolul 12 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt.12 — (1) P‚n„ la desemnarea unei societ„˛i de
administrare, Fondul Proprietatea va fi administrat de un
organ colectiv, denumit Consiliul de Supraveghere, a c„rei
func˛ionare va fi reglementat„ prin hot„r‚re a Guvernului
de Ónfiin˛are a Fondului Proprietatea. Œn perioada Ón care
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor este ac˛ionar unic al
Fondului Proprietatea, membrii Consiliului de Supraveghere
vor fi numi˛i prin ordin al ministrului economiei ∫i finan˛elor.
(2) Societatea de administrare va fi selectat„ Ón urma
unor licita˛ii interna˛ionale, regulamentul de organizare a
acesteia, precum ∫i competen˛a comisiei de licita˛ie urm‚nd
s„ fie stabilit„ prin hot„r‚re a Guvernului. Desemnarea
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a) pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea
Propriet„˛ilor;
b) vicepre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea
Propriet„˛ilor care coordoneaz„ Direc˛ia pentru Acordarea
Desp„gubirilor Ón Numerar;
c) vicepre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea
Propriet„˛ilor care coordoneaz„ Direc˛ia
pentru
coordonarea ∫i controlul aplic„rii legisla˛iei din domeniul
propriet„˛ii funciare, ∫i vicepre∫edintele Autorit„˛ii pentru
Restituirea Propriet„˛ilor care coordoneaz„ Serviciul pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensa˛ii
cet„˛enilor rom‚ni pentru bunurile trecute Ón proprietatea
statului bulgar Ón urma aplic„rii Tratatului dintre Rom‚nia ∫i
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,
republicat„ ∫i Legii nr. 290/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
d) un reprezentant al Secretariatului General al
Guvernului;
e) doi reprezentan˛i ai Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor;
f) doi reprezentan˛i ai Ministerului Justi˛iei.“
20. Dup„ articolul 13, se introduce un nou articol,
articolul 131, cu urm„torul cuprins:
îArt.13 1 — Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea
Propriet„˛ilor coordoneaz„ procesul de acordare a
desp„gubirilor realiz‚nd activit„˛ile prev„zute Ón acte
normative speciale, precum ∫i activit„˛ile necesare
implement„rii prezentei legi, incluz‚nd emiterea titlurilor de
plat„, titlurilor de conversie, realizarea conversiei Ón ac˛iuni
∫i achitarea desp„gubirilor Ón numerar.“
21. Alineatul (2) al articolul 14 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor sale, Comisia Centrala
va emite decizii sub semn„tura pre∫edintelui acesteia.
Comisia Central„ va lucra Ón ∫edin˛„ Ón prezen˛a a minim
7 membri ∫i va decide cu majoritatea de voturi a celor
prezen˛i“.
22. Dup„ articolul 14, se introduce un nou articol,
articolul 141, cu urm„torul cuprins:
îArt.141 — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Direc˛ia pentru Acordarea
Desp„gubirilor Ón Numerar Ón structura Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Restituirea Propriet„˛ilor, denumit„ Ón continuare
Direc˛ia, a c„rei activitate va fi coordonat„ de un
vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea
Propriet„˛ilor numit prin decizie a primului-ministru.
(2) Num„rul vicepre∫edin˛ilor cu rang de subsecretar de
stat ai Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor
se suplimenteaz„ de la doi la trei.
(3) Atribu˛ia principal„ a Direc˛iei const„ Ón acordarea
de desp„gubiri Ón numerar persoanelor Óndrept„˛ite c„rora
li s-au emis titluri de plat„, conform prezentei legi ∫i
normelor emise Ón aplicarea acesteia, Ón limita unei sume
de maximum 500.000 lei, cu respectarea termenelor ∫i a
limit„rilor prev„zute la art.3 lit. h. Plata sumelor Ónscrise Ón
titlurile de plat„ se face Óntr-o singur„ tran∫„ Ón cazul
desp„gubirilor Ón numerar de maxim 250.000 lei ∫i Ón 2
tran∫e pe o perioad„ de 2 ani Ón cazul desp„gubirilor Ón
numerar Ón cuantum de peste 250.000 lei. Persoanele
Óndrept„˛ite la desp„gubiri Ón cuantum de peste 500.000 lei
pot opta pentru acordarea de desp„gubiri Ón numerar Ón
cuantum de maxim 500.000 lei, diferen˛a urm‚nd a fi
acordat„ Ón ac˛iuni la S.C. — îFondul Proprietatea “ S.A.
(4) Sursele de finan˛are a acord„rii desp„gubirilor Ón
numerar de c„tre Direc˛ie se asigur„, p‚n„ la listarea S.C.
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Comer˛ului ∫i Óntr-o confirmare emis„ de un auditor
financiar /evaluator Ónregistrat la Comisia Na˛ional„ a
Valorilor Mobiliare.
(9) Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare va adopta
reglement„ri pentru punerea Ón executare a prevederilor
prezentei legi referitoare la func˛ionarea ∫i Ónregistrarea de
c„tre Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare a Fondului
îProprietatea“, precum ∫i la tranzac˛ionarea ac˛iunilor emise
de acesta.“
18. Dup„ articolul 12 se introduce un articol nou,
articolul 121, cu urm„torul cuprins:
îArt.121 — (1) Ac˛iunile emise de Fondul îProprietatea“
dau dreptul la vot, Ón condi˛iile men˛ionate mai jos:
a) Ón cazul unei participa˛ii de˛inute de un ac˛ionar
reprezent‚nd p‚n„ la 1% inclusiv, din capitalul social
v„rsat al Fondului îProprietatea“, fiecare ac˛iune d„ dreptul
la un vot;
b) Ón cazul unei participa˛ii de˛inute de un ac˛ionar
reprezent‚nd p‚n„ la 3% inclusiv, din capitalul social
v„rsat al Fondului îProprietatea“, ac˛iunile reprezent‚nd
p‚n„ la 1% inclusiv, din capitalul social v„rsat al Fondului
îProprietatea“ dau dreptul la un vot fiecare, iar ac˛iunile
reprezent‚nd Óntre 1% ∫i 3% inclusiv, dou„ ac˛iuni dau
dreptul la un vot;
c) Ón cazul unei participa˛ii de˛inute de un ac˛ionar
reprezent‚nd p‚n„ la 5% inclusiv, din capitalul social
v„rsat al Fondului îProprietatea“, ac˛iunile reprezent‚nd
p‚n„ la 1% inclusiv, din capitalul social v„rsat al Fondului
îProprietatea“ dau dreptul la un vot fiecare, ac˛iunile
reprezent‚nd Óntre 1% ∫i 3% inclusiv, dou„ ac˛iuni dau
dreptul la un vot, iar ac˛iunile reprezent‚nd Óntre 3% ∫i 5%
inclusiv, trei ac˛iuni dau dreptul la un vot,
d) participa˛iile de˛inute de un ac˛ionar reprezent‚nd
peste 5% dau dreptul la vot astfel: ac˛iunile reprezent‚nd
p‚n„ la 1% inclusiv, din capitalul social v„rsat al Fondului
îProprietatea“ dau dreptul la un vot fiecare, ac˛iunile
reprezent‚nd Óntre 1% ∫i 3% inclusiv, dou„ ac˛iuni dau
dreptul la un vot, ac˛iunile reprezent‚nd Óntre 3% ∫i 5%
inclusiv, trei ac˛iuni dau dreptul la un vot, iar ac˛iunile
reprezent‚nd peste 5% nu confer„ drept de vot.
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplic„ Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor.
(3) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor pentru adoptarea unei hot„r‚ri
privind majorarea capitalului social, cu excep˛ia major„rilor
de capital care se realizeaz„ de drept, reducerea
capitalului social, dizolvarea anticipat„ a Fondului
îProprietatea“, este necesar„, at‚t la prima, c‚t ∫i la a
doua convocare, prezen˛a ac˛ionarilor care s„ reprezinte
cel pu˛in 50% din num„rul total al drepturilor de vot.
(4) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii generale
ordinare pentru adoptarea unei hot„r‚ri pentru schimbarea
societ„˛ii de administrare, este necesar„ la prima adunare
prezen˛a ac˛ionarilor care s„ reprezinte cel pu˛in 50% din
num„rul total al drepturilor de vot.
(5) Ulterior datei la care participa˛ia statului scade sub
33% din capitalul social v„rsat al Fondului îProprietatea“,
ac˛ionarii pot decide cu privire la dreptul de vot conform
num„rului de ac˛iuni ∫i asupra cvorumului, cu respectarea
dispozi˛iilor dreptului comun Ón materie.“
19. Alineatul (2) al articolului 13 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Comisia Central„ este format„ din 9 membri ∫i are
urm„toarea componen˛„:
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26. Dup„ capitolul V se introduce un nou capitol,
capitolul V 1 , intitulat îValorificarea titlurilor de
desp„gubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a
ac˛iunilor emise de Fondul îProprietatea“, cuprinz‚nd
articolele 181 — 189, cu urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL V1
Valorificarea titlurilor de desp„gubire. Stabilirea
algoritmului de atribuire a ac˛iunilor emise de Fondul
îProprietatea“
SECﬁIUNEA 1
Valorificarea titlurilor de desp„gubire
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Art. 181. — (1) Titlurile de desp„gubire pot fi valorificate
de de˛in„torii acestora Óntr-una din modalit„˛ile prev„zute Ón
prezenta sec˛iune.
(2) Dac„ titlul de desp„gubire individual este emis
pentru o sum„ de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are
posibilitatea s„ solicite fie realizarea conversiei acestuia Ón
ac˛iuni emise de Fondul îProprietatea“, fie acordarea de
desp„gubiri Ón numerar, fie parte Ón ac˛iuni, parte Ón
numerar.
(3) Dac„ titlul de desp„gubire individual este emis
pentru o sum„ care dep„∫e∫te 500.000 lei, titularul
acestuia are dou„ posibilit„˛i de valorificare a titlurilor de
desp„gubire, Ón func˛ie de op˛iunea sa:
a) s„ solicite primirea exclusiv de ac˛iuni emise de
Fondul îProprietatea“ sau
b) s„ solicite primirea de titluri de plat„, Ón condi˛iile
art.14 1 ∫i cu respectarea termenelor ∫i a limit„rilor
prev„zute la art.3 lit. h) din lege ∫i, p‚n„ la concuren˛a
desp„gubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de
desp„gubire, ac˛iuni emise de Fondul îProprietatea“.
(4) Titlurile de desp„gubire se valorific„ Ón termen de 3
ani de la data emiterii, care Óns„ nu expir„ mai devreme
de 12 luni de la prima ∫edin˛„ de tranzac˛ionare a
ac˛iunilor emise de Fondul îProprietatea“.
Art. 18 2 . — Œn cazul prev„zut la art. 18 1 alin. (2),
titularul titlului de desp„gubire va proceda astfel:
a) dac„ opteaz„ pentru primirea exclusiv de desp„gubiri
Ón numerar, se prezint„, personal sau prin mandatar cu
procur„ autentic„, la Direc˛ie, care, dup„ re˛inerea titlului
de desp„gubire Ón original, Ói va transfera desp„gubirea Ón
numerar Ón termen de 15 zile calendaristice de la data
existen˛ei disponibilit„˛ilor financiare;
b) dac„ opteaz„ pentru valorificarea titlului de
desp„gubire exclusiv prin conversia acestuia Ón ac˛iuni
emise de Fondul îProprietatea“, se prezint„, personal sau
prin mandatar cu procur„ autentic„, la Autoritatea Na˛ional„
pentru Restituirea Propriet„˛ilor, care Ón baza solicit„rii
exprese a persoanei desp„gubite ∫i dup„ re˛inerea titlului
de desp„gubire Ón original, dispune realizarea conversiei
acestuia Ón ac˛iuni emise de Fondul îProprietatea“ ∫i
instructeaz„ depozitarul central al ac˛iunilor emise de
Fondul îProprietatea“ s„ Ónregistreze persoana desp„gubit„
Ón registrul ac˛ionarilor Fondului îProprietatea“.
c) dac„ opteaz„ pentru primirea de desp„gubiri Ón
numerar ∫i ac˛iuni emise de Fondul îProprietatea“, se
prezint„, personal sau prin mandatar cu procur„ autentic„,
la Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor
care, dup„ re˛inerea titlului de desp„gubire Ón original,
elibereaz„ un titlu de plat„ pentru suma solicitat„ de
persoana desp„gubit„ ∫i un titlu de conversie, pentru
diferen˛a dintre valoarea Ónscris„ Ón titlul de desp„gubire ∫i
valoarea Ónscris„ Ón titlul de plat„. Titlul de plat„ va fi
valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va
valorifica conform lit. b).
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Fondul Proprietatea — S.A, din dividendele aferente
ac˛iunilor de˛inute de stat la Fondul îProprietatea“.
23. Alineatul (2) al articolului 16 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Notific„rile formulate potrivit prevederilor Legii nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón
mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie
1989, republicat„,cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
care nu au fost solu˛ionate Ón sensul ar„tat la alin. (1)
p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, se predau
pe baz„ de proces-verbal de predare-primire Secretariatului
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp„gubirilor, Ónso˛ite
de deciziile/dispozi˛iile emise de entit„˛ile Ónvestite cu
solu˛ionarea notific„rilor, a cererilor de retrocedare sau,
dup„ caz, ordinelor conduc„torilor administra˛iei publice
centrale con˛in‚nd propunerile motivate de acordare a
desp„gubirilor, dup„ caz, de situa˛ia juridic„ actual„ a
imobilului obiect al restituirii ∫i de Óntreaga documenta˛ie
aferent„ acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu
imobilele construc˛ii demolate depuse de persoana
Óndrept„˛it„ ∫i/sau reg„site Ón arhivele proprii, Ón termen de
30 de zile de la data r„m‚nerii definitive a
deciziilor/dispozi˛iilor sau dup„ caz, a ordinelor.“
24. Dup„ alineatul (2) al articolului 16 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (2 1 ) ∫i alin. (2 2 ), cu urm„torul
cuprins:
î(21) Dispozi˛iile autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
vor fi centralizate pe jude˛e la nivelul prefecturilor, urm‚nd
a fi Ónaintate de prefect c„tre Secretariatul Comisiei
Centrale pentru Stabilirea Desp„gubirilor, Ónso˛ite de
referatul con˛in‚nd avizul de legalitate al institu˛iei
prefectului, ulterior exercit„rii controlului de legalitate de
c„tre acesta.
(2 2 ) Deciziile/dispozi˛iile sau, dup„ caz, ordinele
prev„zute la alin.(2) vor fi Ónso˛ite de Ónscrisuri care atest„
imposibilitatea atribuirii, Ón compensare, total sau par˛ial, a
unor alte bunuri sau servicii disponibile, de˛inute de
entitatea Ónvestit„ cu solu˛ionarea notific„rii.“
25. Articolul 18 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 18. (1) Dup„ emiterea titlurilor de desp„gubire
aferente, Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea
Propriet„˛ilor va emite, pe baza acestora ∫i a op˛iunilor
persoanelor Óndrept„˛ite, un titlu de conversie ∫i/sau un titlu
de plat„. Titlul de conversie va fi Ónaintat Depozitarului
Central Ón termen de 30 de zile calendaristice calculate de
la data emiterii, Ón vederea conversiei Ón ac˛iuni, iar titlurile
de plat„ vor fi remise Direc˛iei pentru Acordarea
Desp„gubirilor Ón Numerar Ón vederea efectu„rii
opera˛iunilor de plat„.
(2) Œn cazul Ón care Ón titlul de desp„gubire au fost
individualizate mai multe persoane, f„r„ a fi stabilit„
contravaloarea desp„gubirilor cuvenite fiec„reia dintre
acestea, desp„gubirile Ón numerar, Ón limita sumei
prev„zute la art. 14 1 alin. (3), vor fi acordate
reprezentantului comun, desemnat prin procur„ Óncheiat„ Ón
form„ autentic„. Œn cazul Ón care Ón titlul de desp„gubire
emis a fost stabilit„ contravaloarea desp„gubirilor cuvenite
fiec„reia dintre persoanele Óndrept„˛ite individualizate Ón
cuprinsul acesteia, desp„gubirile Ón numerar urmeaz„ a fi
acordate fiec„reia dintre persoanele Óndrept„˛ite, Ón cotele
indicate Ón titlul de desp„gubire, raportate la suma
prev„zut„ la art. 141 alin.(3).“

tu

22

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 446/29.VI.2007

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

de-a doua s„pt„m‚ni calendaristice ulterioare primelor 60
de ∫edin˛e de tranzac˛ionare a ac˛iunilor îFondului
Proprietatea“. Conversia titlurilor de desp„gubire, respectiv
a titlurilor de conversie Ón ac˛iuni emise de Fondul
Proprietatea se va realiza potrivit algoritmului prezentat Ón
alineatele urm„toare.
(3) Dup„ reluarea Ón conformitate cu prevederile alin.(2)
a procesului de conversie a titlurilor de desp„gubire,
respectiv a titlurilor de conversie Ón ac˛iuni emise de
Fondul îProprietatea“, conversia se va realiza prin
Ómp„r˛irea valorii desp„gubirii men˛ionate Ón titlul de
desp„gubire, respectiv Ón titlul de conversie la pre˛ul mediu
ponderat de tranzac˛ionare al ac˛iunilor, care se stabile∫te
astfel:
a) Ón cazul conversiilor care se realizeaz„ Ón a doua
s„pt„m‚n„ calendaristic„ ulterioar„ expir„rii termenului de
60 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare, pre˛ul mediu ponderat
este egal cu pre˛ul mediu de tranzac˛ionare aferent
primelor 60 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare, comunicat de
operatorul pie˛ei reglementate la Óncheierea celei de-a 60-a
∫edin˛e de tranzac˛ionare;
b) Ón cazul conversiilor care se realizeaz„ Óncep‚nd cu
ziua de luni a celei de-a treia s„pt„m‚ni calendaristice
ulterioare expir„rii termenului de 60 de ∫edin˛e de
tranzac˛ionare, pre˛ul mediu ponderat de tranzac˛ionare
este egal cu pre˛ul mediu ponderat de tranzac˛ionare
aferent ultimelor 60 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare,
comunicat de operatorul pie˛ei reglementate.
Art.18 8 . — (1) Œncep‚nd cu cea de-a saizeci∫iuna
∫edin˛„ de tranzac˛ionare, zilnic, dup„ Ónchiderea ∫edin˛ei
de tranzac˛ionare, Bursa de Valori Bucure∫ti S.A. va
publica pe pagina sa de internet ∫i va comunica Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor pre˛ul mediu
ponderat de tranzac˛ionare a ac˛iunilor Fondului
îProprietatea“ aferent ultimelor 60 de ∫edin˛e de
tranzac˛ionare.
(2) Titlurile de desp„gubire, respectiv titlurile de
conversie depuse la Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea
Propriet„˛ilor Óncep‚nd cu ziua de luni a celei de-a treia
s„pt„m‚ni calendaristice ulterioare expir„rii termenului de
60 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare se vor converti Ón ac˛iuni
emise de Fondul îProprietatea“ prin utilizarea pre˛ului
mediu ponderat de tranzac˛ionare aferent ultimelor 60 de
∫edin˛e de tranzac˛ionare, anterioare depunerii titlurilor de
desp„gubire, respectiv a titlurilor de conversie.
(3) Titlurile de desp„gubire, respectiv titlurile de
conversie depuse la Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea
Propriet„˛ilor Ón a doua s„pt„m‚n„ calendaristic„ ulterioar„
expir„rii termenului de 60 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare se
vor converti Ón ac˛iuni emise de Fondul îProprietatea“, prin
utilizarea pre˛ului mediu ponderat de tranzac˛ionare aferent
primelor 60 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare.
(4) Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor
va dispune realizarea conversiei titlurilor de desp„gubire,
respectiv a titlurilor de conversie Ón ac˛iuni emise de
Fondul îProprietatea“ ∫i va instructa depozitarul central al
ac˛iunilor emise de Fondul îProprietatea“ s„ Ónregistreze
persoana desp„gubit„ Ón registrul ac˛ionarilor Fondului
îProprietatea“, astfel Ónc‚t persoana respectiv„ s„ fie
Ónregistrat„ Ón registrul ac˛ionarilor Fondului îProprietatea“ Ón
cel mult 10 zile lucr„toare de la data depunerii
documenta˛iei complete la Autoritatea Na˛ional„ pentru
Restituirea Propriet„˛ilor.
(5) Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor
∫i depozitarul central vor stabili modul ∫i condi˛iile de
implementare a prevederilor prezentului capitol din
prezentul titlu, prin conven˛ii legal Óncheiate.
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Art. 183. — Œn cazul prev„zut la art. 181 alin. (3) lit. a),
se aplic„ Ón mod corespunz„tor procedura prev„zut„ la art.
182 lit. b).
Art. 184. — (1) Œn cazul prev„zut la art. 181 alin. (3)
lit. b), se aplic„ Ón mod corespunz„tor procedura prev„zut„
la art. 182 lit. c).
Art. 18 5 . — (1) Titlurile de desp„gubire emise pe
numele mai multor persoane se valorific„ Ón condi˛iile
men˛ionate la art. 181 — 184, cu luarea Ón considerare a
urm„toarelor reguli:
a) dac„ titlul de desp„gubire este emis pentru o sum„
de maxim 500.000 lei, titularii titlului de desp„gubire pot
opta pentru solu˛ia prev„zut„ la art. 182 lit. a) ∫i/sau pentru
cea de la art. 182 lit. b), dar numai dac„ to˛i titularii titlului
de desp„gubire sunt de acord cu aceea∫i solu˛ie de
desp„gubire. Indiferent de solu˛ia de desp„gubire
exprimat„, ace∫tia vor desemna un reprezentant unic ∫i
comun, c„ruia i se transfer„ desp„gubirea Ón numerar.
b) dac„ titlul de desp„gubire este emis pentru o sum„
care dep„∫e∫te 500.000 lei, titularii titlului de desp„gubire
pot opta exclusiv pentru solu˛ia prev„zut„ la art. 18 1
alin. (3), dar numai dac„ to˛i titularii titlului de desp„gubire
sunt de acord cu aceea∫i solu˛ie de desp„gubire. Indiferent
de solu˛ia de desp„gubire exprimat„, ace∫tia vor desemna
un reprezentant unic ∫i comun, c„ruia i se transfer„
desp„gubirea Ón numerar. Dac„ aceea∫i persoan„ de˛ine,
singur„ sau Ómpreun„ cu alte persoane, titluri de
desp„gubire, av‚nd ca obiect acela∫i imobil, ∫i opteaz„
at‚t pentru primirea de titluri de plat„, c‚t ∫i pentru
primirea de titluri de conversie, titlul de plat„ se va emite
p‚n„ la concuren˛a sumei de 500.000 lei, indiferent de
num„rul titlurilor de desp„gubire emise, pentru diferen˛a
dintre valoarea Ónscris„ Ón titlurile de desp„gubire ∫i titlul
de plat„ emis, urm‚nd a-i fi emis un titlu de conversie.
(2) Dac„ p‚n„ la valorificarea titlului de desp„gubire
emis pe numele mai multor persoane se stabile∫te cota de
proprietate care revine fiec„reia, fiecare din aceste
persoane are posibilitatea de valorificare Ón condi˛iile
aplicabile titlurilor individuale de desp„gubire.
Art. 186. — (1) Œn toate cazurile, depozitarul central al
ac˛iunilor Fondului îProprietatea“ Ónregistreaz„ transferul
ac˛iunilor din contul Ministerului Finan˛elor Publice Ón cel al
titularilor titlurilor de desp„gubire sau al celor de conversie
Ón registrul ac˛ionarilor societ„˛ii numai Ón baza ∫i
corespunz„tor instruc˛iunii scrise primite de la Autoritatea
Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor.
(2) Depozitarul central al ac˛iunilor Fondului
îProprietatea“ aloc„ ∫i distribuie coduri confiden˛iale pentru
conturile ac˛ionarilor Fondului îProprietatea“, Ón condi˛iile
reglement„rilor aplicabile ∫i ale contractului Óncheiat cu
Fondul îProprietatea“.
SECﬁIUNEA A 2-A
Reguli de atribuire a ac˛iunilor emise de Fondul Proprietatea

Art.187 — (1) Procedura de conversie a titlurilor de
desp„gubire, respectiv a titlurilor de conversie Ón ac˛iuni
emise de Fondul Proprietatea va fi suspendat„ de la data
Ónregistr„rii la CNVM a Fondului Proprietatea ca societate
de investi˛ii de tip Ónchis ∫i p‚n„ la data stabilit„ conform
prevederilor alin.(2) al prezentului articol. P‚n„ la data
suspend„rii, conversia titlurilor de desp„gubire, respectiv a
titlurilor de conversie Ón ac˛iuni emise de Fondul
îProprietatea“ se va realiza la valoarea nominal„.
(2) Procedura de conversie a titlurilor de desp„gubire,
respectiv a titlurilor de conversie Ón ac˛iuni emise de
Fondul îProprietatea“ va reÓncepe Ón ziua de luni a celei
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de cliring, barter ∫i cooperare economic„ interna˛ional„,
conform art.9 alin.(2) lit. a) ∫i b).“
33. La anexa de la titlul VII privind transferul
participa˛iilor de la Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologia
Informa˛iei, se abrog„ punctul 3.1.
34. La anexa de la titlul VII privind transferul
participa˛iilor de la Ministerul Transporturilor, Construc˛iei
∫i Turismului, se abrog„ punctele 4.1, 4.2. ∫i 4.3.
35. La anexa de la titlul VII privind transferul
participa˛iilor de la Agen˛ia de Valorificare a Activelor
Statului, se abrog„ punctele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6. 5.7, 5.15,
5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.26, 5.27, 5.31, 5.32, 5.33,
5.34, 5.35, 5.37, 5.38, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 5.47, 5.48,
5.50, 5.51, 5.52, 5.54, 5.55, 5.56, 5.64, 5.69, 5.74, 5.75, 5.76,
5.81, 5.83 .
TITLUL II
Alte m„suri pentru accelerarea procedurii de acordare a
desp„gubirilor aferente imobilelor preluate Ón mod abuziv
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Art.1 — (1) Œn scopul reÓntregirii capitalului social v„rsat
al Fondului îProprietatea“, la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se transfer„ Fondului
îProprietatea“ urm„toarele:
1. De la Ministerul Transporturilor se transfer„ urm„torul
pachet de ac˛iuni:
1.1 Compania Na˛ional„ Administra˛ia Porturilor Maritime
Constan˛a — 1.369.125 ac˛iuni
2. De la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului se transfer„ urm„toarele pachete de ac˛iuni:
2.1 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. — 2.599.134
ac˛iuni
2.2. S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. —
2.210.067 ac˛iuni
2.3. S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. —
4.536.869 ac˛iuni
2.4. S.C. Conpet — S.A. — 346.301 ac˛iuni
2.5 S.C. Enel Electrica Banat îS.A.— 4.634.741 ac˛iuni
2.6 S.C. Enel Electrica Dobrogea S.A. — 3.389.701
ac˛iuni
2.7 S.C. E.ON Moldova Distribu˛ie S.A.— 5.022.348
ac˛iuni
2.8 S.C. E.ON Moldova Furnizare — S.A. — 1.393.872
ac˛iuni
2.9 S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. — 3.259.176
ac˛iuni
2.10 S.C. CEZ Distribu˛ie S.A. — 12.874.225 ac˛iuni
2.11 S.C. CEZ V‚nzare — S.A. — 12.874.225 ac˛iuni
2.12 S.C. Electrica Transilvania Nord — S.A.—
3.332.503 ac˛iuni
2.13 S.C. Electrica Transilvania Sud S.A. — 3.898.704
ac˛iuni
2.14 S.C. Petrom — S.A.— 5.791.079.578 ac˛iuni
2.15 S.C. Romaero — S.A. — 1.311.691 ac˛iuni
2.16 Societatea Na˛ionala a S„rii — S.A. — 2.005.884
ac˛iuni
2.17 S.C. Romplumb — S.A.— 1.595.520 ac˛iuni
2.18 S.C. Simtex S.A.— 132.859 ac˛iuni
2.19 S.C. Zirom Giurgiu — S.A. — 3.624.346 ac˛iuni
2.20 S.C. Delfincom — S.A.— 645.647 ac˛iuni
2.21 Societatea Na˛ional„ Plafar S.A. — 99.310 ac˛iuni
2.22 S.C. IAR — S.A. — 2.622.273 ac˛iuni
2.23 S.C. Electromecanica Ploie∫ti — S.A.— 1.002.301
ac˛iuni
2.24 Compania Na˛ional„ Romarm filiala Uzina
Mecanic„ Bucure∫ti S.A.— 2.951.053 ac˛iuni
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Art.189 — Dispozi˛iile prev„zute la art. 181 — 188 intr„
Ón vigoare Óncep‚nd cu data de 1 octombrie 2007.“
27. Articolul 19 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 19 — (1) Deciziile adoptate de c„tre Comisia
Central„ pentru Stabilirea Desp„gubirilor pot fi atacate Ón
condi˛iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón contradictoriu cu
statul, reprezentat prin Comisia Central„ pentru Stabilirea
Desp„gubirilor. Pl‚ngerea suspend„ exerci˛iul dreptului de
op˛iune asupra titlului de desp„gubire al titularului.
(2) Valorificarea titlurilor de desp„gubire se face numai
dup„ finalizarea procedurii administrative prealabile sau,
dup„ caz, dup„ r„m‚nerea definitiv„ ∫i irevocabil„ a
hot„r‚rii judec„tore∫ti prin care pl‚ngerea formulat„ Ón
temeiul alin. (1) a fost respins„, Ón cazul Ón care procedura
administrativ„ a fost urmat„ de o procedur„
judec„toreasc„.
(3) Œn cazul Ón care, dup„ parcurgerea procedurii
administrative prealabile sau, dup„ caz, dup„ parcurgerea
procedurii Ón fa˛a instan˛ei judec„tore∫ti, a fost acordat„ o
sum„ mai mare dec‚t cea stabilit„ Ón titlul de desp„gubire
ini˛ial emis, decizia reprezent‚nd titlul de desp„gubire
aferent diferen˛ei cuvenite se emite de c„tre Comisia
Central„ pentru Stabilirea Desp„gubirilor. Dup„ emiterea
respectivei decizii, reprezent‚nd titlul de desp„gubire emis
Ón completare, se urmeaz„ procedura prev„zut„ la capitolul
V1“.
28. Dup„ capitolul VI se introduce un nou capitol,
capitolul VI 1 , intitulat îR„spunderi ∫i sanc˛iuni“,
cuprinz‚nd articolul 201, cu urm„torul cuprins:
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îArt. 201. — (1) Œnc„lcarea prevederilor art. 91 alin. (8)
constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
50.000 lei la 100.000 lei.
(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
prev„zute la alin.(1) se realizeaz„ de c„tre organele de
control ale Ministerului Economiei si Finan˛elor — Agen˛ia
Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ ∫i ale unit„˛ilor sale
teritoriale.“
29. Fondul Proprietatea are obliga˛ia de a transfera de
Óndat„ pachetele de ac˛iuni reprezent‚nd 20% din capitalul
social al Companiei Na˛ionale Imprimeria Na˛ional„ — S.A.
∫i a Companiei Na˛ionale Loteria Rom‚n„ — S.A. c„tre
Ministerul Economiei si Finan˛elor.
30. La anexa de la titlul VII privind transferul
participa˛iilor de la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului ∫i
OPSPI, se abrog„ punctul 1.22.
31. La anexa de la titlul VII privind transferul
participa˛iilor de la Ministerul Finan˛elor Publice se abrog„
punctele 2.1, 2.2 ∫i 2.3.
32. La anexa de la titlul VII privind transferul
participa˛iilor de la Ministerul Finan˛elor Publice, punctul
2.4. se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î2.4. — sumele ob˛inute din recuperarea drepturilor
valutare de˛inute de statul rom‚n din activitatea de comer˛
exterior ∫i cooperare economic„ interna˛ional„, derulat„
Ónainte de 31 decembrie 1989, ∫i sumele rezultate din
recuperarea drepturilor care decurg din acordurile
comerciale ∫i de pl„˛i guvernamentale ∫i aranjamente
tehnice bancare corespunz„toare, Ónregistrate Ón conturile
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din prezentul titlu este inferioar„ valorii capitalului social,
astfel cum a fost stabilit prin hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.481/2005 privind Ónfiin˛area Societ„˛ii Comerciale
îFondul Proprietatea“ — S.A., capitalul social al Societ„˛ii
Comerciale Fondul Proprietatea S.A va fi reÓntregit cu
diferen˛a dintre suma de 14.240.540.675 lei ∫i valoarea
determinat„ Ón urma evalu„rii.
(2) Œn termen de maxim 3 luni de la data Óntocmirii
raportului de evaluare prin care s-a constatat c„ valoarea
activelor stabilit„ Ón condi˛iile alin. (1) este inferioar„ valorii
capitalului social al Societ„˛ii Comerciale Fondul
îProprietatea“ S.A., Guvernul va stabili sursele din care va
fi reÓntregit capitalul social al Societ„˛ii Comerciale Fondul
îProprietatea“ S.A.
Art.3 — (1) Persoanele care la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ de˛in calitatea de ac˛ionar
al Fondului îProprietatea“ pot opta Ón termen de 6 luni
calculat potrivit prevederilor art. 189 din Titlul VII al Legii
nr. 247/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Óntre
a-∫i men˛ine calitatea de ac˛ionar al Fondului Proprietatea,
Ón condi˛iile existente anterior intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, sau a solicita anularea conversiei
titlurilor de desp„gubire Ón urma c„reia au dob‚ndit
calitatea de ac˛ionar.
(2) Absen˛a op˛iunii Ón termenul prev„zut la alin. (1)
prezum„ acordul pentru men˛inerea calit„˛ii de ac˛ionar.
(3) Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor
va instructa depozitarul central s„ transfere direct ac˛iunile
emise de Fondul îProprietatea“ ∫i de˛inute de persoana
respectiv„ din contul acesteia Ón contul Ministerului
Economiei si Finan˛elor.
(4) Persoanele prev„zute la alin. (1) pot solicita
anularea conversiei dac„, p‚n„ la data depunerii solicit„rii
la Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor, nu
au efectuat acte de dispozi˛ie asupra ac˛iunilor dob‚ndite
Ón urma conversiei sau nu au constituit garan˛ii asupra
acestora, care s„ determine imposibilitatea transfer„rii
acestora, Ómpreun„ cu toate drepturile aferente, din contul
persoanei care solicit„ anularea conversiei Ón contul
Ministerului Economiei si Finan˛elor.
(5) La data depunerii solicit„rii scrise Autoritatea
Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor va instructa
depozitarul central s„ blocheze transferul ac˛iunilor Fondului
îProprietatea“ de˛inute de persoana care a depus
solicitarea de anulare a conversiei.
(6) Toate comisioanele solicitate de depozitarul central
pentru efectuarea opera˛iunilor prev„zute Ón prezentul articol
se pl„tesc din bugetul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Restituirea Propriet„˛ilor.
Art.4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, se transfer„ de drept ∫i f„r„
contrapresta˛ie de la Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului la Fondul îProprietatea“ crean˛a Ómpotriva
Societ„˛ii Comerciale World Trade Center Bucure∫ti S.A.,
Ómpreun„ cu toate accesoriile aferente acumulate p‚n„ la
data transferului (crean˛a Ómpreun„ cu toate accesoriile
aferente acumulate p‚n„ la data transferului fiind denumite
Ón continuare crean˛a). Dup„ valorificarea crean˛ei de c„tre
Fondul îProprietatea“ prin orice metod„ aleas„ de c„tre
acesta, pentru valoarea recuperat„, Fondul îProprietatea“
va emite ac˛iuni noi care vor reveni Ón Óntregime ∫i de
drept statului rom‚n, reprezentat prin Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor.
Art.5 — (1) Se suplimenteaz„ cu 25 posturi, Óncadrate
conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 10/2007 privind
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2.25 S.C. Centrofarm Bucuresti — S.A.— 57 ac˛iuni
2.26 S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A. — 15 ac˛iuni
2.27 S.C. Comcereal Fundulea — S.A.— 5.159 ac˛iuni
2.28 S.C. Electroconstruc˛ia Elco Cluj-Napoca S.A. —
165.206 ac˛iuni
2.29 S.C. FECNE Bucure∫ti — S.A.— 36 ac˛iuni
2.30 S.C. Laromet Bucure∫ti — S.A.— 1.634 ac˛iuni
2.31 S.C. Prest„ri Servicii Bucure∫ti — S.A.— 6.346
ac˛iuni
2.32 S.C. Primcom Bucure∫ti — S.A.— 12 ac˛iuni
2.33 S.C. Remat Timi∫ Timi∫oara S.A.— 5.765 ac˛iuni
2.34 S.C. Severnav Drobeta-Turnu Severin S.A. —
11.968 ac˛iuni
(2) Transferul dreptului de proprietate asupra activelor
prev„zute la alin. (1) se realizeaz„ de drept, de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
administratorii societ„˛ilor comerciale, societ„˛ilor na˛ionale
∫i companiilor na˛ionale emitente ale ac˛iunilor transferate
av‚nd obliga˛ia de a actualiza din oficiu registrele
ac˛ionarilor ∫i ac˛iunilor. Œn cazul Ón care registrele
ac˛ionarilor societ„˛ilor comerciale, societ„˛ilor na˛ionale ∫i
companiilor na˛ionale respective sunt ˛inute de depozitarul
central sau de societ„˛i de registru, actualizarea registrelor
se realizeaz„ de depozitarul central sau de societatea de
registru, dup„ caz, pe baza cererii Fondului îProprietatea“.
(3) Evaluatorul desemnat Ón conformitate cu art. 92 alin.
(2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, va evalua ∫i valoarea activelor
prev„zute la alin. (1), Ón conformitate cu metoda urm„toare:
Ón cazul societ„˛ilor comerciale, societ„˛ilor na˛ionale ∫i
companiilor na˛ionale neadmise la tranzac˛ionare, prin
metoda capitalurilor proprii Ónregistrate la data de 31
decembrie 2006, iar Ón cazul celor admise la
tranzac˛ionare, pe baza pre˛ului mediu ponderat aferent
ultimelor 90 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare anterioare datei
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„. Œn
cazul societ„˛ilor comerciale, societ„˛ilor na˛ionale ∫i
companiilor na˛ionale admise la tranzac˛ionare pentru care,
Ón perioada de referin˛„ men˛ionat„ mai sus, nu s-au
Ónregistrat tranzac˛ii cu ac˛iuni care s„ reprezinte cumulat
mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului
respectiv Ónregistrat Ón registrul ac˛ionarilor la data de
Ómplinire a termenului de 90 de ∫edin˛e de tranzac˛ionare,
se utilizeaz„ metoda de evaluare aplicabil„ societ„˛ilor
comerciale, societ„˛ilor na˛ionale ∫i companiilor na˛ionale
neadmise la tranzac˛ionare. Œn cazul societ„˛ilor care nu au
depus situa˛iile financiare aferente anului 2006 la unit„˛ile
teritoriale ale Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor, se vor
lua Ón considerare ultimele situa˛ii financiare anuale depuse
la unit„˛ile teritoriale ale Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor.
(4) Œn termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Guvernul, prin hot„r‚re,
poate regulariza num„rul ac˛iunilor operatorilor economici
prev„zu˛i la alin.(1), transferate de la Ministerul
Transporturilor ∫i Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului la S.C. Fondul Proprietatea S.A. Ón func˛ie de
eviden˛ele oficiale ale Oficiului Na˛ional al Registrului
Comer˛ului.
Art.2 — (1) Dac„ raportul de evaluare Óntocmit potrivit
art. 9 2 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, constat„ c„ valoarea
activelor prev„zute Ón anexa la titlul VII al Legii nr.
247/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
cumulat„ cu valoarea activelor prev„zute la art. 1 alin. (1)
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(2) P‚n„ la aprobarea prin hot„r‚re a Guvernului a
regulamentului de organizare a licita˛iei interna˛ionale pentru
desemnarea societ„˛ii de administrare ∫i a caietului de
sarcini al licita˛iei, Fondul Proprietatea are obliga˛ia de a
selecta consultan˛ii financiari ∫i juridici necesari selec˛iei
societ„˛ii de administrare.
(3) Cheltuielile aferente procedurilor de selec˛ie a
consultan˛ilor financiari, consultan˛ilor juridici ∫i a societ„˛ii
de administrare se suport„ din bugetul Fondului
Proprietatea.
(4) Transferul administr„rii Societ„˛ii Comerciale îFondul
Proprietatea“ S.A. din responsabilitatea Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor c„tre societatea de administrare a
investi˛iilor desemnat„ cu respectarea procedurilor
prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se face cu
respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind pia˛a de
capital, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a
reglement„rilor Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare
emise Ón aplicarea acesteia.
Art. 8 — Prin hot„r‚re a Guvernului se pot stabili ∫i
alte destina˛ii cu caracter social pentru sumele provenite
din v‚nzarea ac˛iunilor pe care statul, prin Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor, le de˛ine la Fondul îProprietatea“
∫i din dividendele cuvenite statului rom‚n de la Fondul
Proprietatea.
Art. 9 — (1) Atribu˛iile prev„zute Ón Titlul VII din Legea
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, Ón sarcina Cancelariei PrimuluiMinistru se preiau de Autoritatea Na˛ional„ pentru
Restituirea Propriet„˛ilor.
(2) Titlurile de desp„gubire emise de Cancelaria
Primului-Ministru r„m‚n valabile.
Art. 10 — P‚n„ la data la care vor fi numi˛i cei doi
membri Ón cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Desp„gubirilor, dar nu mai t‚rziu de 60 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
aceasta va func˛iona Ón continuare cu num„rul de
7 membri, iar pentru Óndeplinirea atribu˛iilor sale, Comisia
Central„ va emite decizii sub semn„tura pre∫edintelui
acesteia ∫i va lucra Ón ∫edin˛„ Ón prezen˛a a minim
5 membri ∫i va decide cu majoritatea voturilor celor
prezen˛i.
Art. 11 — Œn termen de 90 de zile de la publicarea
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, Guvernul va aproba, prin hot„r‚re, la
propunerea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor, Norme
metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea
nr. 247/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul 2007
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ pentru personalul contractual din sectorul
bugetar ∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor
pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„,
num„rul maxim de posturi aprobat Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Restituirea Propriet„˛ilor prin Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor m„suri
pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón anexele la bugetul aprobat
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor pe anul
2007.
(3) P‚n„ la data modific„rii prev„zute la alin. (2), pentru
asigurarea finan˛„rii posturilor prev„zute la alin. (1), se
suplimenteaz„ bugetul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor
pentru Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor,
de la fondul de rezerv„, conform prevederilor legale Ón
vigoare.
Art. 6 — (1) Œn termen de 60 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, operatorii
economici prev„zu˛i Ón anexa la Titlul VII din Legea
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, care au virat dividendele aferente
anilor 2005 ∫i 2006 c„tre bugetul de stat sau bugetele
institu˛iilor
publice
implicate,
vor
vira
partea
corespunz„toare din acestea c„tre Fondul Proprietatea.
(2) Œn termen de maxim 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, operatorii
economici vor recupera contravaloarea dividendelor
prev„zute la alin. (1) conform metodologiei de
restituire/compensare aprobat„ prin hot„r‚re a Guvernului.
(3) Œn cazul Ón care operatorii economici prev„zu˛i la
alin. (1) nu vor respecta termenul de 60 de zile, ace∫tia
vor fi obliga˛i s„ pl„teasc„ dob‚nda legal„ pe fiecare zi de
Ónt‚rziere.
Art. 7 — (1) Œn termen de 6 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Guvernul va
aproba prin hot„r‚re regulamentul de organizare a licita˛iei
interna˛ionale pentru desemnarea societ„˛ii de administrare
∫i caietul de sarcini al licita˛iei, documente ce vor fi
Óntocmite de c„tre Fondul Proprietatea. Componen˛a
comisiei care va derula procesul de selec˛ie se stabile∫te
prin decizie a Primului-Ministru.
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Bucure∫ti, 28 iunie 2007
Nr. 81.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 31/1990
privind societ„˛ile comerciale ∫i a altor acte normative incidente
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Av‚nd Ón vedere amploarea ∫i complexitatea reformei legislative Ón domeniul societ„˛ilor comerciale, realizat„ prin
Legea nr. 441/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, ∫i a
Legii nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, republicat„,
av‚nd Ón aten˛ie necesitatea preg„tirii mediului de afaceri pentru aplicarea standardelor europene Ón materia
administr„rii societ„˛ilor pe ac˛iuni,
urm„rind completarea, Ón termen c‚t mai scurt, a normelor susceptibile de a fi interpretate diferit de c„tre
societ„˛ile comerciale ∫i, deci, de natur„ a produce distorsiuni Ón func˛ionarea operatorilor economici ∫i deficien˛e de
aplicare a legii,
av‚nd Ón vedere recomand„rile formulate de Grupul de state Ómpotriva corup˛iei (GRECO) Ón ultimul s„u Raport
de evaluare asupra Rom‚niei, recomand„ri ce vizeaz„ stabilirea de noi incompatibilit„˛i Ón exercitarea func˛iilor de
administrator, director, cenzor, auditor ∫i Ón dob‚ndirea calit„˛ii de fondator, incompatibilit„˛i raportate la condamnarea
pentru s„v‚r∫irea unor fapte incriminate de legisla˛ia pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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î(2) Œn cazul Ón care neconcordan˛a prev„zut„ la
alin. (1) intervine din motive ce nu Ói sunt imputabile
societ„˛ii, oficiul registrului comer˛ului sau, dup„ caz, Regia
Autonom„ îMonitorul Oficial“, la cererea societ„˛ii, va
corecta men˛iunea din registru, respectiv va republica textul,
pe cheltuiala sa.“
6. Articolul 73 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 731. — Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu
pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri
ai consiliului de supraveghere ∫i ai directoratului, cenzori
sau auditori financiari, iar dac„ au fost alese, sunt
dec„zute din drepturi.“
7. Alineatul (2) al articolului 86 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Formalit„˛ile de publicitate cu privire la situa˛iile
financiare anuale se vor efectua Ón conformitate cu
prevederile art. 185.“
8. Alineatul (1) al articolului 100 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 100. — (1) C‚nd ac˛ionarii nu au efectuat plata
v„rs„mintelor pe care le datoreaz„ Ón termenele prev„zute
la art. 9 alin. (2) lit. a) ∫i b) ∫i la art. 21 alin. (1),
societatea Ói va invita s„-∫i Óndeplineasc„ aceast„ obliga˛ie,
printr-o soma˛ie colectiv„, publicat„ de dou„ ori, la un
interval de 15 zile, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
a IV-a, ∫i Óntr-un ziar de larg„ r„sp‚ndire.“
9. Articolul 108 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 108 — Ac˛ionarii care ofer„ spre v‚nzare ac˛iunile
lor prin ofert„ public„ vor proceda conform legisla˛iei pie˛ei
de capital.“
10. La articolul 111 alineatul (2), litera b1) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îb1) Ón cazul societ„˛ilor ale c„ror situa˛ii financiare sunt
auditate, s„ numeasc„ sau s„ demit„ auditorul financiar ∫i
s„ fixeze durata minim„ a contractului de audit financiar;“.
11. La articolul 114, alineatele (1) ∫i (3) se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
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Art. I. — Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
comerciale, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 6 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii,
sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru
gestiune frauduloas„, abuz de Óncredere, fals, uz de fals,
Ón∫el„ciune, delapidare, m„rturie mincinoas„, dare sau luare
de mit„, pentru infrac˛iunile prev„zute de Legea
nr. 656/2002 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii
banilor, precum ∫i pentru instituirea unor m„suri de
prevenire ∫i combatere a finan˛„rii actelor de terorism, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru infrac˛iunile
prev„zute de art. 143—145 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven˛ei sau pentru cele prev„zute de
prezenta lege, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
2. La articolul 7, litera e 1 ) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îe1) Ón cazul societ„˛ilor cu r„spundere limitat„, dac„
sunt numi˛i cenzori sau auditor financiar, datele de
identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului
auditor financiar;“.
3. La articolul 36 alineatul (2), litera f) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îf) declara˛ia pe propria r„spundere a fondatorilor, a
primilor administratori ∫i, dup„ caz, a primilor directori,
respectiv a primilor membri ai directoratului ∫i ai consiliului
de supraveghere ∫i, dac„ este cazul, a primilor cenzori, c„
Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de prezenta lege;“.
4. Alineatul (3) al articolului 37 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(3) Judec„torul delegat va putea dispune, prin Óncheiere
motivat„, efectuarea unei expertize, Ón contul p„r˛ilor,
precum ∫i administrarea altor dovezi.“
5. Dup„ alineatul (1) al articolului 52 se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:

el

or

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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î(2) La desemnarea administratorului independent,
adunarea general„ a ac˛ionarilor va avea Ón vedere
urm„toarele criterii:
a) s„ nu fie director al societ„˛ii sau al unei societ„˛i
controlate de c„tre aceasta ∫i s„ nu fi Óndeplinit o astfel
de func˛ie Ón ultimii 5 ani;
b) s„ nu fi fost salariat al societ„˛ii sau al unei societ„˛i
controlate de c„tre aceasta ori s„ fi avut un astfel de
raport de munc„ Ón ultimii 5 ani;
c) s„ nu primeasc„ sau s„ fi primit de la societate ori
de la o societate controlat„ de aceasta o remunera˛ie
suplimentar„ sau alte avantaje, altele dec‚t cele
corespunz‚nd calit„˛ii sale de administrator neexecutiv;
d) s„ nu fie ac˛ionar semnificativ al societ„˛ii;
e) s„ nu aib„ sau s„ fi avut Ón ultimul an rela˛ii de
afaceri cu societatea ori cu o societate controlat„ de
aceasta, fie personal, fie ca asociat, ac˛ionar, administrator,
director sau salariat al unei societ„˛i care are astfel de
rela˛ii cu societatea, dac„, prin caracterul lor substan˛ial,
acestea sunt de natur„ a-i afecta obiectivitatea;
f) s„ nu fie sau s„ fi fost Ón ultimii 3 ani auditor
financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al
societ„˛ii sau al unei societ„˛i controlate de aceasta;
g) s„ fie director Óntr-o alt„ societate Ón care un director
al societ„˛ii este administrator neexecutiv;
h) s„ nu fi fost administrator neexecutiv al societ„˛ii mai
mult de 3 mandate;
i) s„ nu aib„ rela˛ii de familie cu o persoan„ aflat„ Ón
una dintre situa˛iile prev„zute la lit. a) ∫i d).“
18. Alineatul (1) al articolului 140 2 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 1402. — (1) Consiliul de administra˛ie poate crea
comitete consultative formate din cel pu˛in 2 membri ai
consiliului ∫i Óns„rcinate cu desf„∫urarea de investiga˛ii ∫i
cu elaborarea de recomand„ri pentru consiliu, Ón domenii
precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor,
cenzorilor ∫i personalului sau nominalizarea de candida˛i
pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor
Ónainta consiliului, Ón mod regulat, rapoarte asupra activit„˛ii
lor.“
19. Alineatul (3) al articolului 1402 se abrog„.
20. Alineatul (3) al articolului 143 1 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î(3) Orice administrator poate solicita directorilor
informa˛ii cu privire la conducerea operativ„ a societ„˛ii.
Directorii vor informa consiliul de administra˛ie, Ón mod
regulat ∫i cuprinz„tor, asupra opera˛iunilor Óntreprinse ∫i
asupra celor avute Ón vedere.“
21. Articolul 144 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 1441 — (1) Membrii consiliului de administra˛ie Ó∫i
vor exercita mandatul cu pruden˛a ∫i diligen˛a unui bun
administrator.
(2) Administratorul nu Óncalc„ obliga˛ia prev„zut„ la
alin. (1), dac„ Ón momentul lu„rii unei decizii de afaceri el
este Ón mod rezonabil Óndrept„˛it s„ considere c„
ac˛ioneaz„ Ón interesul societ„˛ii ∫i pe baza unor informa˛ii
adecvate.
(3) Decizie de afaceri, Ón sensul prezentei legi, este orice
decizie de a lua sau de a nu lua anumite m„suri cu
privire la administrarea societ„˛ii.
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îArt. 114. — (1) Exerci˛iul atribu˛iilor prev„zute la
art. 113 lit. b), c) ∫i f) va putea fi delegat consiliului de
administra˛ie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv
sau prin hot„r‚re a adun„rii generale extraordinare a
ac˛ionarilor. Delegarea atribu˛iilor prev„zute la art. 113
lit. c) nu poate privi domeniul ∫i activitatea principal„ a
societ„˛ii.
..............................................................................................
(3) Œn cazul Ón care consiliul de administra˛ie, respectiv
directoratul este mandatat s„ Óndeplineasc„ m„surile
prev„zute de art. 113 lit. b) ∫i c), dispozi˛iile art. 131
alin. (4) ∫i (5), ale art. 132, cu excep˛ia alin. (6) ∫i (7),
precum ∫i prevederile art. 133 se aplic„ deciziilor consiliului
de administra˛ie, respectiv celor ale directoratului, Ón mod
corespunz„tor. Societatea va fi reprezentat„ Ón instan˛„ de
c„tre persoana desemnat„ de pre∫edintele instan˛ei dintre
ac˛ionarii ei, care va Óndeplini mandatul cu care a fost
Óns„rcinat„, p‚n„ ce adunarea general„, convocat„ Ón
acest scop, va alege o alt„ persoan„.“
12. Alineatul (3) al articolului 117 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(3) Convocarea se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Ón unul dintre ziarele de larg„
r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„ sediul societ„˛ii
sau din cea mai apropiat„ localitate.“
13. Dup„ alineatul (7) al articolului 117 se introduce un
nou alineat, alineatul (8), cu urm„torul cuprins:
î(8) Pentru societ„˛ile listate se aplic„ dispozi˛iile
relevante din legisla˛ia specific„ pie˛ei de capital.“
14. Alineatul (1) al articolului 123 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 123. — (1) La adun„rile generale, ac˛ionarii care
posed„ ac˛iuni la purt„tor au drept de vot numai dac„
le-au depus la locurile ar„tate prin actul constitutiv sau prin
Ón∫tiin˛area de convocare, cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de
adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129
alin. (5), va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la
timp a ac˛iunilor. Ac˛iunile vor r„m‚ne depuse p‚n„ dup„
adunarea general„, dar nu vor putea fi re˛inute mai mult
de 5 zile de la data acesteia.“
15. Alineatul (2) al articolului 130 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau
revocarea membrilor consiliului de administra˛ie, respectiv a
membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea,
revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari
∫i pentru luarea hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea
membrilor organelor de administrare, de conducere ∫i de
control ale societ„˛ii.“
16. Alineatul (6) al articolului 132 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(6) Dac„ hot„r‚rea este atacat„ de to˛i membrii
consiliului de administra˛ie, societatea va fi reprezentat„ Ón
justi˛ie de c„tre persoana desemnat„ de pre∫edintele
instan˛ei dintre ac˛ionarii ei, care va Óndeplini mandatul cu
care a fost Óns„rcinat„, p‚n„ ce adunarea general„,
convocat„ Ón acest scop, va numi un reprezentant.“
17. Alineatul (2) al articolului 138 2 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
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î(4) Persoana numit„ Ón una dintre func˛iile prev„zute la
alin. (3) trebuie s„ fie asigurat„ pentru r„spundere
profesional„.“
29. Articolul 15314 se abrog„.
30. Articolul 153 17 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 153 17 . — Œnainte de a fi numit„ director sau
administrator, respectiv membru al directoratului sau al
consiliului de supraveghere Óntr-o societate pe ac˛iuni,
persoana nominalizat„ va informa organul societ„˛ii
Óns„rcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte
relevante din perspectiva prevederilor art. 15315 ∫i 15316.“
31. Articolul 159 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 159. — (1) Societatea pe ac˛iuni va avea 3
cenzori ∫i un supleant, dac„ prin actul constitutiv nu se
prevede un num„r mai mare. Œn toate cazurile, num„rul
cenzorilor trebuie s„ fie impar.
(2) Cenzorii sunt ale∫i de adunarea general„ a
ac˛ionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani ∫i pot fi
reale∫i.
(3) Cenzorii trebuie s„ Ó∫i exercite personal mandatul.
(4) La societ„˛ile pe ac˛iuni cu capital majoritar de stat,
unul dintre cenzori este, Ón mod obligatoriu, reprezentant al
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.“
32. Alineatul (1 2) al articolului 160 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î(12) Societ„˛ile pe ac˛iuni ale c„ror situa˛ii financiare
sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau op˛iunii, Ón
acest sens, a ac˛ionarilor pot s„ nu aplice prevederile
art. 159 alin. (1), hot„r‚rea Ón acest sens fiind luat„ de
adunarea general„ a ac˛ionarilor.“
33. Alineatul (2) al articolului 160 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Societ„˛ile comerciale ale c„ror situa˛ii financiare
anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau
hot„r‚rii ac˛ionarilor, vor organiza auditul intern potrivit
normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din
Rom‚nia.“
34. Articolul 160 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 160 1 . — Consiliul de administra˛ie, respectiv
directoratul, Ónregistreaz„ la registrul comer˛ului orice
schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari.“
35. Alineatul (1) al articolului 161 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 161. — (1) Cenzorii pot fi ac˛ionari, cu excep˛ia
cenzorului expert contabil, care poate fi ter˛ ce exercit„
profesia individual ori Ón forme asociative.“
36. Articolul 162 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 162. — (1) Œn caz de deces, Ómpiedicare fizic„ sau
legal„, Óncetare ori renun˛are la mandat a unui cenzor,
acesta va fi Ónlocuit de supleant.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), precum ∫i Ón
situa˛ia Ón care num„rul cenzorilor nu se poate completa
prin Ónlocuirea cu suplean˛i ori nu mai r„m‚ne Ón func˛ie
niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgen˛„
adunarea general„ Ón vederea desemn„rii unui nou
cenzor.“
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(4) Membrii consiliului de administra˛ie Ó∫i vor exercita
mandatul cu loialitate, Ón interesul societ„˛ii.
(5) Membrii consiliului de administra˛ie nu vor divulga
informa˛iile confiden˛iale ∫i secretele comerciale ale
societ„˛ii, la care au acces Ón calitatea lor de
administratori. Aceast„ obliga˛ie le revine ∫i dup„ Óncetarea
mandatului de administrator.
(6) Con˛inutul ∫i durata obliga˛iilor prev„zute la alin. (5)
sunt stipulate Ón contractul de administra˛ie.“
22. Alineatul (11) al articolului 150 se abrog„.
23. Articolul 152 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 152. — (1) Directorii sunt r„spunz„tori pentru
neÓndeplinirea Óndatoririlor lor. Prevederile art. 1371 alin. (3),
ale art. 1441, 1443, 1444, 150 ∫i ale art. 15312 alin. (4) se
aplic„ directorilor Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i administratorilor.
(2) Remunera˛ia directorilor, ob˛inut„ Ón temeiul
contractului de mandat, este asimilat„ din punct de vedere
fiscal veniturilor din salarii ∫i se impoziteaz„ potrivit
legisla˛iei Ón materie.
(3) Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
remunera˛ia directorilor ob˛inut„ Ón temeiul contractului de
mandat este asimilat„ salariului, din punctul de vedere al
obliga˛iilor decurg‚nd pentru director ∫i societatea
comercial„ din legisla˛ia privind sistemul public de pensii ∫i
alte drepturi de asigur„ri sociale, inclusiv dreptul de
asigurare pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale,
legisla˛ia privind sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i
stimularea ocup„rii for˛ei de munc„, precum ∫i din legisla˛ia
privind asigur„rile de s„n„tate.“
24. Articolul 152 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 1521. — MicroÓntreprinderile ∫i Óntreprinderile mici,
Ón sensul art. 4 alin. (1) lit. a) ∫i b) din Legea
nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, pot deroga de la prevederile art. 137 alin. (2),
art. 138 1 alin. (1), art. 140 2 alin. (2) ∫i ale art. 143
alin. (4).“
25. Alineatul (6) al articolului 153 2 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î(6) Cu privire la drepturile ∫i obliga˛iile membrilor
directoratului, art. 137 1 alin. (3), art. 144 1 , art. 144 2
alin. (1), (4) ∫i (5), art. 1443, art. 1444, art. 150 ∫i art. 152
se aplic„ Ón mod corespunz„tor.“
26. Alineatul (5) al articolului 153 3 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î(5) Directoratul Ónregistreaz„ la registrul comer˛ului
numele membrilor s„i, men˛ion‚nd dac„ ei ac˛ioneaz„
Ómpreun„ sau separat. Ace∫tia vor depune la registrul
comer˛ului specimene de semn„tur„.“
27. Alineatul (2) al articolului 15311 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î(2) Consiliul de supraveghere este convocat Ón orice
moment la cererea motivat„ a cel pu˛in 2 dintre membrii
consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va
Óntruni Ón cel mult 15 zile de la convocare.“
28. Alineatul (4) al articolului 15312 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
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î(4) Dispozi˛iile privitoare la administrarea societ„˛ilor pe
ac˛iuni nu sunt aplicabile societ„˛ilor cu r„spundere limitat„,
indiferent dac„ sunt sau nu supuse obliga˛iei de auditare.“
46. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 199 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 199. — (1) Dispozi˛iile art. 160 alin. (1), alin. (12)
∫i alin. (2), precum ∫i ale art. 160 1 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
(2) La societ„˛ile comerciale care nu se Óncadreaz„ Ón
prevederile art. 160 alin. (1), adunarea asocia˛ilor poate
numi unul sau mai mul˛i cenzori ori un auditor financiar.“
47. Alineatele (1) ∫i (4) ale articolului 204 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 204. — (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin
hot„r‚re a adun„rii generale ori a Consiliului de
administra˛ie, respectiv directoratului, adoptat„ Ón temeiul
art. 114 alin. (1), sau prin hot„r‚rea instan˛ei judec„tore∫ti,
Ón condi˛iile art. 223 alin. (3) ∫i ale art. 226 alin. (2).
...........................................................................................
(4) Dup„ fiecare modificare a actului constitutiv,
administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul
comer˛ului actul modificator ∫i textul complet al actului
constitutiv, actualizat cu toate modific„rile, care vor fi
Ónregistrate Ón temeiul hot„r‚rii judec„torului-delegat, cu
excep˛ia situa˛iilor stipulate la art. 223 alin. (3) ∫i la
art. 226 alin. (2), atunci c‚nd Ónregistrarea va fi efectuat„
pe baza hot„r‚rii irevocabile de excludere sau de
retragere.“
48. Alineatul (8) al articolului 204 se abrog„.
49. Articolul 211 se abrog„.
50. Partea dispozitiv„ a alineatului (2) al articolului 212
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(2) Œn caz de subscrip˛ie public„, prospectul de
emisiune, purt‚nd semn„turile autentice a 2 dintre membrii
consiliului de administra˛ie, respectiv dintre membrii
directoratului, va fi depus la registrul comer˛ului pentru
Óndeplinirea formalit„˛ilor prev„zute la art. 18 ∫i va
cuprinde:“.
51. Articolul 214 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 214. — Œn caz de majorare a capitalului social prin
ofert„ public„, administratorii, respectiv membrii
directoratului, sunt solidar r„spunz„tori pentru exactitatea
celor ar„tate Ón prospectul de emisiune, Ón publica˛iile
f„cute de societate sau Ón cererile adresate oficiului
registrului comer˛ului, Ón conformitate cu prevederile
legisla˛iei privind pia˛a de capital.“
52. Alineatul (2) al articolului 216 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Exercitarea dreptului de preferin˛„ se va putea
realiza numai Ón interiorul termenului hot„r‚t de adunarea
general„ sau de consiliul de administra˛ie, respectiv
directorat, Ón condi˛iile art. 220 1 alin. (4), dac„ actul
constitutiv nu prevede alt termen. Œn toate situa˛iile,
termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferin˛„
nu poate fi mai mic de o lun„ de la data public„rii
hot„r‚rii adun„rii generale, respectiv a deciziei consiliului
de administra˛ie/directoratului, Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a. Dup„ expirarea acestui termen,
ac˛iunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.“
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37. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 163 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 163. — (1) Cenzorii sunt obliga˛i s„ supravegheze
gestiunea societ„˛ii, s„ verifice dac„ situa˛iile financiare
sunt legal Óntocmite ∫i Ón concordan˛„ cu registrele, dac„
acestea din urm„ sunt ˛inute regulat ∫i dac„ evaluarea
elementelor patrimoniale s-a f„cut conform regulilor stabilite
pentru Óntocmirea ∫i prezentarea situa˛iilor financiare.
(2) Despre toate acestea, precum ∫i asupra propunerilor
pe care le vor considera necesare cu privire la situa˛iile
financiare ∫i repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta
adun„rii generale un raport am„nun˛it. Modalitatea ∫i
procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc
potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari
din Rom‚nia.“
38. Alineatul (3) al articolului 166 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(3) Dispozi˛iile art. 73, art. 15316 ∫i art. 155 se aplic„
∫i cenzorilor.“
39. Alineatul (1) al articolului 178 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 178. — (1) Administratorii, respectiv membrii
directoratului, sau, dup„ caz, entit„˛ile care ˛in eviden˛a
ac˛ionariatului conform prevederilor legale au obliga˛ia s„
pun„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor ∫i a oric„ror al˛i solicitan˛i
informa˛ii privind structura ac˛ionariatului respectivei societ„˛i
∫i s„ le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate
privind aceste date.“
40. Dup„ alineatul (4) al articolului 185 se introduce un
nou alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Consiliul de administra˛ie, respectiv directoratul
societ„˛ii-mam„, definite astfel de reglement„rile contabile
aplicabile, este obligat ca, Ón termen de 15 zile de la data
aprob„rii acestora, s„ depun„ la oficiul registrului
comer˛ului copii ale situa˛iilor financiare anuale consolidate.“
41. Articolul 187 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 187. — Dispozi˛iile prezentului capitol se
completeaz„ cu normele privind societ„˛ile pe ac˛iuni, cu
excep˛ia celor referitoare la sistemul dualist de
administrare.“
42. Alineatul (2) al articolului 189 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Adunarea general„, cu aceea∫i majoritate, alege
alt„ persoan„ Ón locul administratorului revocat, decedat
sau care a Óncetat exercitarea mandatului s„u.“
43. La articolul 194 alineatul (1), literele b) ∫i c) se
modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:
îb) s„ desemneze administratorii ∫i cenzorii, s„ Ói
revoce/demit„ ∫i s„ le dea desc„rcare de activitate,
precum ∫i s„ decid„ contractarea auditului financiar, atunci
c‚nd acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
c) s„ decid„ urm„rirea administratorilor ∫i cenzorilor
pentru daunele pricinuite societ„˛ii, desemn‚nd ∫i persoana
Óns„rcinat„ s„ o exercite;“.
44. Alineatul (3) al articolului 196 1 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î(3) Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al
societ„˛ii cu r„spundere limitat„ al c„rui asociat unic este.“
45. Dup„ alineatul (3) al articolului 1961 se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
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59. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 238 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 238. — (1) Fuziunea este opera˛iunea prin care:
a) una sau mai multe societ„˛i sunt dizolvate f„r„ a
intra Ón lichidare ∫i transfer„ totalitatea patrimoniului lor
unei alte societ„˛i Ón schimbul repartiz„rii c„tre ac˛ionarii
societ„˛ii sau societ„˛ilor absorbite de ac˛iuni la societatea
absorbant„ ∫i, eventual, al unei pl„˛i Ón numerar de
maximum 10% din valoarea nominal„ a ac˛iunilor astfel
repartizate; sau
b) mai multe societ„˛i sunt dizolvate f„r„ a intra Ón
lichidare ∫i transfer„ totalitatea patrimoniului lor unei
societ„˛i pe care o constituie, Ón schimbul repartiz„rii c„tre
ac˛ionarii lor de ac˛iuni la societatea nou-constituit„ ∫i,
eventual, al unei pl„˛i Ón numerar de maximum 10% din
valoarea nominal„ a ac˛iunilor astfel repartizate.
(2) Divizarea este opera˛iunea prin care:
a) o societate, dup„ ce este dizolvat„ f„r„ a intra Ón
lichidare, transfer„ mai multor societ„˛i totalitatea
patrimoniului s„u, Ón schimbul repartiz„rii c„tre ac˛ionarii
societ„˛ii divizate de ac˛iuni la societ„˛ile beneficiare ∫i,
eventual, al unei pl„˛i Ón numerar de maximum 10% din
valoarea nominal„ a ac˛iunilor astfel repartizate;
b) o societate, dup„ ce este dizolvat„ f„r„ a intra Ón
lichidare, transfer„ totalitatea patrimoniului s„u mai multor
societ„˛i nou-constituite, Ón schimbul repartiz„rii c„tre
ac˛ionarii societ„˛ii divizate de ac˛iuni la societ„˛ile nouconstituite ∫i, eventual, al unei pl„˛i Ón numerar de
maximum 10% din valoarea nominal„ a ac˛iunilor astfel
repartizate.“
60. Dup„ alineatul (2) al articolului 238 se introduce un
nou alineat, alineatul(21), cu urm„torul cuprins:
î(21) Divizarea poate avea loc ∫i prin transferul simultan
al patrimoniului societ„˛ii divizate c„tre una sau mai multe
societ„˛i existente ∫i una sau mai multe societ„˛i
nou-constituite. Prevederile alin. (2) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.“
61. Alineatul (3) al articolului 252 se abrog„.
62. Articolul 2521 se abrog„.
63. La alineatul (1) al articolului 255, literele a), c) ∫i e)
se modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:
îa) s„ stea Ón judecat„ Ón numele societ„˛ii;
..........................................................................................
c) s„ v‚nd„, prin licita˛ie public„, imobilele ∫i orice
avere mobiliar„ a societ„˛ii;
..............................................................................................
e) s„ lichideze ∫i s„ Óncaseze crean˛ele societ„˛ii.“
64. Alineatul (12) al articolului 263 se abrog„.
65. Alineatul (2) al articolului 270 3 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î(2) Œnc„lcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie
contraven˛ie ∫i este sanc˛ionat„ cu amend„ de la 5.000 lei
la 10.000 lei.“
66. Dup„ alineatul (1) al articolului 272 se introduc
dou„ noi alineate, alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul
cuprins:
î(2) Nu constituie infrac˛iune fapta prev„zut„ la alin. (1)
pct. 2, dac„ a fost s„v‚r∫it„ de administratorul, directorul
sau reprezentantul legal al societ„˛ii Ón cadrul unor
opera˛iuni de trezorerie Óntre societate ∫i alte societ„˛i
controlate de aceasta sau care o controleaz„, direct ori
indirect.
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53. Alineatul (4) al articolului 220 1 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î(4) Prin autorizarea acordat„ conform alin. (1)—(3),
consiliului de administra˛ie, respectiv directoratului, Ói poate
fi conferit„ ∫i competen˛a de a decide restr‚ngerea sau
ridicarea dreptului de preferin˛„ al ac˛ionarilor existen˛i.
Aceast„ autorizare se acord„ consiliului de administra˛ie,
respectiv directoratului, de c„tre adunarea general„, Ón
condi˛iile de cvorum ∫i majoritate prev„zute la art. 217
alin. (3). Decizia consiliului de administra˛ie, respectiv a
directoratului, cu privire la restr‚ngerea sau ridicarea
dreptului de preferin˛„ se depune la oficiul registrului
comer˛ului, spre men˛ionare Ón registrul comer˛ului ∫i
publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.“
54. Articolul 221 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 221. — Societatea cu r„spundere limitat„ Ó∫i poate
majora capitalul social, Ón modalit„˛ile ∫i din sursele
prev„zute de art. 210.“
55. Dup„ alineatul (1) al articolului 228 se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i societ„˛ii cu r„spundere limitat„.“
56. Alineatul (5) al articolului 237 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(5) Orice persoan„ interesat„ poate face recurs
Ómpotriva hot„r‚rii de dizolvare, Ón termen de 30 de zile de
la efectuarea publicit„˛ii, Ón condi˛iile alin. (3) ∫i alin. (4).
Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul
registrului comer˛ului Ón care este Ónregistrat„ societatea a
c„rei dizolvare a fost pronun˛at„.“
57. Dup„ alineatul (7) al articolului 237 se introduce un
nou alineat, alineatul (71), cu urm„torul cuprins:
î(7 1) Hot„r‚rile judec„tore∫ti pronun˛ate Ón condi˛iile
alin. (7) se comunic„ lichidatorului numit, se public„ pe
pagina de internet a Oficiului Na˛ional al Registrului
Comer˛ului ∫i se afi∫eaz„ la sediul oficiului registrului
comer˛ului Ón care este Ónmatriculat„ societatea comercial„
dizolvat„.“
58. Dup„ articolul 237 se introduce un nou articol,
articolul 2371, cu urm„torul cuprins:
îArt. 237 1. — (1) Atunci c‚nd un asociat r„spunde
nelimitat pentru obliga˛iile societ„˛ii pe durata func˛ion„rii
acesteia, r„spunderea sa pentru aceste obliga˛ii va fi
nelimitat„ ∫i Ón faza dizolv„rii ∫i, dac„ este cazul, a
lichid„rii societ„˛ii.
(2) Atunci c‚nd, pe durata func˛ion„rii societ„˛ii, un
asociat r„spunde pentru obliga˛iile acesteia Ón limitele
aportului la capitalul social, r„spunderea sa va fi limitat„ la
acest aport ∫i Ón situa˛ia dizolv„rii ∫i, dac„ este cazul, a
lichid„rii societ„˛ii.
(3) Asociatul care, Ón frauda creditorilor, abuzeaz„ de
caracterul limitat al r„spunderii sale ∫i de personalitatea
juridic„ distinct„ a societ„˛ii r„spunde nelimitat pentru
obliga˛iile neachitate ale societ„˛ii dizolvate, respectiv
lichidate.
(4) R„spunderea asociatului devine nelimitat„ Ón
condi˛iile alin. (3), Ón special atunci c‚nd acesta dispune de
bunurile societ„˛ii ca ∫i cum ar fi bunurile sale proprii sau
dac„ diminueaz„ activul societ„˛ii Ón beneficiul personal ori
al unor ter˛i, cunosc‚nd sau trebuind s„ cunoasc„ faptul
c„ Ón acest mod societatea nu va mai fi Ón m„sur„ s„ Ó∫i
execute obliga˛iile.“
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Legii nr. 26/1990 privind Registrul comer˛ului, republicat„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 955
din 28 noiembrie 2006, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
î(3) De la data de 1 ianuarie 2007, situa˛iile financiare
anuale ∫i documentele anexate acestora, prev„zute la
art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, modificate potrivit prezentei legi, vor fi depuse
numai la oficiul registrului comer˛ului.“
Art. IV. — Societ„˛ile pe ac˛iuni Ónregistrate Ón registrul
comer˛ului la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e
de urgen˛„ sunt obligate a efectua demersurile necesare
Óndeplinirii obliga˛iilor prev„zute la art. 137 alin. (1) ∫i 2,
art. 137 1 alin. (3), art. 138 1 , art. 143 din Legea
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, inclusiv cele
prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, Ón termen de
6 luni de la intrarea Ón vigoare a acesteia. P‚n„ la
finalizarea acestor demersuri, societatea poate func˛iona cu
structura de administrare existent„ la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. V. — Prin derogare de la prevederile art. 56 din
Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, contractele de munc„ ale
administratorilor/directorilor, Óncheiate pentru Óndeplinirea
mandatului de administrator/director Ónainte de intrarea Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Ónceteaz„ de
drept la data intr„rii Ón vigoare a ordonan˛ei de urgen˛„
sau, Ón cazul Ón care mandatul a fost acceptat ulterior
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e, de la data
accept„rii mandatului.
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(3) Nu constituie infrac˛iune fapta prev„zut„ la alin. (1)
pct. 3, dac„ este s„v‚r∫it„ de c„tre o societate comercial„
ce are calitatea de fondator, iar Ómprumutul este realizat de
la una dintre societ„˛ile controlate ori care o controleaz„
pe aceasta, direct sau indirect.“
67. La articolul 275 alineatul (1), punctul 1 se modific„
∫i va avea urm„torul cuprins:
î1. Óncalc„, chiar prin persoane interpuse sau prin acte
simulate, dispozi˛iile art. 1443;“.
Art. II. — Legea nr. 26/1990 privind Registrul comer˛ului,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr.
49 din 4 februarie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 23 alineatul (2), dup„ litera c) se
introduce o nou„ liter„, litera c1), cu urm„torul cuprins:
îc1) hot„r‚rea adun„rii generale, decizia consiliului de
administra˛ie, respectiv a directoratului, prin care a fost
Ónfiin˛at„ sucursala.“
2. Dup„ articolul 51 se introduce un nou articol,
articolul 511, cu urm„torul cuprins:
îArt. 511. — Œn exercitarea competen˛elor sale prev„zute
de lege, Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului ∫i oficiile
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale colecteaz„,
proceseaz„ ∫i prelucreaz„ date ∫i informa˛ii, inclusiv de
natura datelor cu caracter personal, c„rora le sunt
aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protec˛ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal ∫i libera circula˛ie a acestor date, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.“
Art. III. — Alineatul (3) al articolului III din Legea
nr. 441/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, ∫i a
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