el
an
pe

a

ite

10

11

1.298. — Hotărâre privind aprobarea unei licențe de
concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și Societatea Națională a Lignitului
„Oltenia” — S.A. ..........................................

11

1.299. — Hotărâre privind aprobarea unei licențe de
concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și Societatea Națională a Lignitului
„Oltenia” — S.A. ....................................................

12

1.300. — Hotărâre privind aprobarea unei licențe de
concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și Societatea Națională a Lignitului
„Oltenia” — S.A. ....................................................

12

1.305. — Hotărâre pentru desemnarea autorităților naționale
răspunzătoare de supravegherea pieței în
conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 339/93 din 8 februarie 1993 privind controalele de
conformitate a produselor importate din țări terțe cu
regulile aplicabile în materie de securitate a produselor
pentru produsele stabilite prin Decizia Comisiei
nr. 93/583/CEE din 28 iulie 1993................................

13

ra

1.297. — Hotărâre privind aprobarea unei licențe de
concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și Societatea Națională a Lignitului
„Oltenia” — S.A. ....................................................

ăr

ii
g

3

fo

in

iv

us

cl

ex

at

tin

Pagina

tu

2

3
4
4
5

5

es

D

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
119. — Ordonanță de urgență privind măsurile pentru
combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată
rezultate din contracte comerciale..............................
1.293. — Hotărâre privind aprobarea unei licențe de
concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și Societatea Națională a Lignitului
„Oltenia” — S.A. ....................................................
1.294. — Hotărâre privind aprobarea unei licențe de
concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și Societatea Națională a Lignitului
„Oltenia” — S.A. ....................................................
1.295. — Hotărâre privind aprobarea unei licențe de
concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și Societatea Națională a Lignitului
„Oltenia” — S.A. ....................................................

1.296. — Hotărâre privind aprobarea unei licențe de
concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și Societatea Națională a Lignitului
„Oltenia” — S.A. ....................................................

2

rm

D ECR ETE
929. — Decret privind înaintarea în gradul următor a unui
general din Ministerul Apărării ....................................
930. — Decret privind înaintarea în gradul următor a unui
general din Ministerul Apărării ....................................
931. — Decret privind înaintarea în gradul următor a unui
general din Ministerul Apărării ....................................
932. — Decret privind acordarea gradului de general unui
colonel din Ministerul Apărării ....................................
933. — Decret privind acordarea gradului de general unui
colonel din Ministerul Apărării ....................................
934. — Decret privind acordarea gradului de general unui
colonel din Ministerul Apărării ....................................
935. — Decret privind acordarea gradului de general unui
colonel din Ministerul Apărării ....................................
936. — Decret privind acordarea gradului de general în
retragere unui colonel în retragere din Ministerul
Apărării ......................................................................
937. — Decret privind acordarea gradului de general în
retragere unui colonel în retragere din Ministerul
Apărării ......................................................................
938. — Decret privind acordarea gradului de general în
retragere unui colonel în retragere din Ministerul
Apărării ......................................................................

Nr.

rs
o

Pagina

or

SUMAR
Nr.

Miercuri, 31 octombrie 2007

fiz
i

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

ce

PARTEA I

Anul 175 (XIX) — Nr. 738

6
6

7–8

9

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
1.820. — Ordin al ministrului economiei și finanțelor privind
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie
cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark,
aferente lunii noiembrie 2007 ....................................

9

10

14–15

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURĂRILOR
893. — Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de
asigurare a Societăţii Comerciale „PRIME INSURANCE —
BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L. ......................

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

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 738/31.X.2007

DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unui general
din Ministerul Apărării
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem
de Apărare a Țării nr. 145 din 24 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Bejinariu Gheorghe
Petru se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
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TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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București, 25 octombrie 2007.
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DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unui general
din Ministerul Apărării

es

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem
de Apărare a Țării nr. 145 din 24 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,

D
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Olaru Enache Iordache
se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 25 octombrie 2007.
Nr. 930.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unui general
din Ministerul Apărării
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem
de Apărare a Țării nr. 145 din 24 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Tabarcia Nicolae
Niculae se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
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TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Apărării

D

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a
Țării nr. 145 din 24 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Ungureanu Zaharia Ion i se acordă gradul
de general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 25 octombrie 2007.
Nr. 932.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Apărării
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a
Țării nr. 145 din 24 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Zete Ioan Vasile i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ce

TRAIAN BĂSESCU

an

el

or

fiz
i

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Apărării

es

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a
Țării nr. 145 din 24 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,

D
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Scarlat Nicolae Dumitru i se acordă gradul
de general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 25 octombrie 2007.
Nr. 934.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Apărării
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a
Țării nr. 145 din 24 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Scrieciu Aristică Liviu i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea.
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
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DECRET
privind acordarea gradului de general în retragere
unui colonel în retragere din Ministerul Apărării

D

es

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a
Țării nr. 146 din 24 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Țopescu Felix Cristian-George
i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 25 octombrie 2007.
Nr. 936.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general în retragere
unui colonel în retragere din Ministerul Apărării
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a
Țării nr. 146 din 24 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Ifrim Aurel Ioan i se acordă
gradul de general de brigadă cu o stea în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
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DECRET
privind acordarea gradului de general în retragere
unui colonel în retragere din Ministerul Apărării
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a
Țării nr. 146 din 24 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Matei Petre Dumitru i se acordă
gradul de general de brigadă cu o stea în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 25 octombrie 2007.
Nr. 938.
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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate
din contracte comerciale
Având în vedere prevederile art. 249 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, care instituie obligaţia României, în
calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a transpune în dreptul intern directivele comunitare,
ținând seama că Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea întârzierii plăţilor în
tranzacţiile comerciale este în vigoare în statele membre de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, termenul
de transpunere acordat acestora fiind 8 august 2002,
având în atenţie angajamentele asumate de autorităţile române prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
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Art. 1. — În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii
şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. contract comercial reprezintă contractul încheiat între
comercianţi ori între aceştia şi o autoritate contractantă, având
ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra
unui preţ constând într-o sumă de bani;
2. autoritate contractantă reprezintă:
a) orice autoritate publică a statului român sau a unui stat
membru al Uniunii Europene, care acţionează la nivel central,
regional ori local;
b) orice organism de drept public, altul decât cele prevăzute
la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a
satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial, şi
care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
— este finanţat, în majoritate, de către o autoritate
contractantă, astfel cum este definită la lit. a);
— se află în subordinea sau este supusă controlului unei
autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a);
— în componenţa consiliului de administraţie ori, după caz,
a consiliului de supraveghere şi directoratului mai mult de
jumătate din numărul membrilor sunt numiţi de o autoritate
contractantă, astfel cum este definită la lit. a);
c) orice asociere formată de una sau mai multe autorităţi
contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);
3. întârzierea plăţii reprezintă depăşirea termenului contractual
sau legal stabilit pentru executarea obligaţiei de plată a preţului;
4. titlu executoriu reprezintă hotărârea pronunţată de o
instanţă judecătorească sau decizia de plată emisă de altă
autoritate competentă, prin care s-a dispus fie plata imediată,
fie plata în rate, care permite creditorului să recupereze
creanţele de la debitor prin mijloace de executare silită.

b) în cazul contractelor încheiate între comercianţi şi o
autoritate contractantă, fără a fi necesară punerea în întârziere
a debitorului:
(i) dacă în contract a fost fixat un termen de plată, din
ziua următoare acestui termen;
(ii) dacă data sau termenul de plată nu este fixată/fixat în
contract:
— după 30 de zile de la data primirii de către debitor
a facturii sau a oricărei alte asemenea solicitări de
plată;
— dacă data primirii facturii ori a unei solicitări
echivalente de plată este incertă, după 30 de zile
de la recepţia mărfurilor sau prestarea serviciilor;
— dacă solicitarea de plată a fost comunicată înainte
de a primi mărfurile sau serviciile, la expirarea unui
termen de 30 de zile de la primirea mărfurilor sau
prestarea serviciilor;
— dacă legea sau contractul stabileşte o procedură
de acceptare ori de verificare, permiţând
certificarea conformităţii mărfurilor sau serviciilor,
iar debitorul a primit factura ori solicitarea de plată
la data verificării sau anterior acestei date, la
expirarea unui termen de 30 de zile de la ultima
dintre aceste date.
(2) Creditorul poate să pretindă daune-interese suplimentare
pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca
urmare a neexecutării la timp a obligaţiilor de către debitor.
(3) Este nulă orice convenţie prin care se fixează o obligaţie
de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor sau
un termen de la care creanţa produce dobânzi mai mare decât
cel prevăzut la alin. (1).
Art. 4. — (1) Părţile sunt libere să stabilească rata dobânzii
pentru întârzierea în plata preţului.
(2) În cazul în care rata dobânzii nu este stabilită prin
contract, se va aplica rata dobânzii de referinţă stabilită de
Banca Naţională a României. Rata de referinţă în vigoare în
prima zi calendaristică a semestrului se aplică în următoarele
6 luni.

tu

CAPITOLUL I
Definiţii

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare
Art. 2. — (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică
creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de
plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale.
(2) Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe
de urgenţă:
a) creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri
de insolvenţă;
b) contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
CAPITOLUL III
Dobânda aplicabilă obligaţiilor de plată rezultate
din contracte comerciale
Art. 3. — (1) Creanţa constând în plata preţului produce
dobânzi după cum urmează:
a) în cazul contractelor încheiate între comercianţi, potrivit
art. 43 din Codul comercial;

CAPITOLUL IV
Dispoziţii procedurale
Art. 5. — (1) Cererea privind creanţa de plată a preţului se
depune la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei
în primă instanţă.
(2) În cazul litigiilor privitoare la obligaţii de plată rezultând
din contracte comerciale nu este necesară parcurgerea, în
prealabil, a etapei concilierii directe prevăzute la art. 7201 din
Codul de procedură civilă.
Art. 6. — (1) Cererea introdusă potrivit prevederilor art. 5
cuprinde:
a) numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul
creditorului;
b) numele şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul
debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi,

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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(2) Dacă debitorul recunoaşte o parte a pretenţiilor
după caz, numărul certificatului de înmatriculare în registrul
comerţului, codul fiscal şi contul bancar;
creditorului, instanţa emite o ordonanţă de plată parţială pentru
c) suma ce face obiectul creanţei, temeiul de fapt şi de drept suma ce corespunde părţii necontestate a creanţei, stabilind
al obligaţiilor de plată, perioada la care se referă acestea, termenul de plată.
termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar
(3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile şi nici nu va
pentru determinarea datoriei;
depăşi 30 de zile de la data comunicării ordonanţei de plată.
d) semnătura creditorului.
Judecătorul nu va putea stabili alt termen de plată decât dacă
(2) La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul
sumei datorate şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia. părţile se înţeleg în acest sens.
(4) Ordonanţa de plată se va comunica fiecărei părţi de
(3) Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în
îndată, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.
atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă.
Art. 11. — În cazul în care instanţa, examinând probele
Art. 7. — (1) Pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune
citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă cauzei, pronunţă o ordonanţă de plată numai pentru o parte din
referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, creanţa pretinsă, creditorul poate formula cerere de chemare în
precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de judecată potrivit dreptului comun pentru a obţine obligarea
debitor ori pentru a se ajunge la o înţelegere a părţilor asupra debitorului la plata restului datoriei.
modalităţilor de plată. Citaţia va fi înmânată părţii cu 3 zile
Art. 12. — (1) Procedura prevăzută la art. 5—8 şi la art. 11 nu
înaintea termenului de judecată.
va depăşi 90 de zile de la data introducerii cererii creditorului.
(2) Când creditorul învederează că, deşi a făcut tot ce i-a stat
(2) Termenul prevăzut la alin. (2) nu include perioadele de
în putinţă, nu a izbutit să afle domiciliul sau sediul pârâtului,
întârziere ce sunt în culpa creditorului.
preşedintele instanţei va dispune citarea acestuia prin
Art. 13. — (1) Împotriva ordonanţei de plată debitorul poate
publicitate. Afişarea, precum şi publicarea citaţiei în Monitorul
formula
cerere în anulare.
Oficial al României, Partea a III-a, sau într-un ziar de largă
(2) Cererea în anulare se soluţionează de către instanţa care
circulaţie se fac cu 5 zile înainte de data fixată pentru judecată.
(3) La citaţia pentru debitor se vor anexa, în copie, cererea a emis ordonanţa de plată.
(3) Cererea în anulare nu suspendă executarea.
creditorului şi actele depuse de acesta în dovedirea pretenţiilor.
(4) În citaţie se va preciza că până cel mai târziu în ziua fixată Suspendarea va putea fi însă încuviinţată, la cererea debitorului,
pentru înfăţişare, debitorul este obligat să depună întâmpinare, numai cu dare de cauţiune, al cărei cuantum va fi fixat de
sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi instanţă.
de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. În cazul
(4) Dacă instanţa învestită admite cererea în anulare,
nedepunerii întâmpinării, instanţa poate considera aceasta ca o aceasta va anula ordonanţa de plată, pronunţând o hotărâre
recunoaştere a pretenţiilor creditorului.
irevocabilă. Prevederile art. 9 alin. (3) se aplică în mod
Art. 8. — (1) În cazul în care creditorul declară că a primit
corespunzător.
plata sumei datorate, instanţa ia act de această împrejurare
(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare
printr-o încheiere irevocabilă.
este
irevocabilă.
(2) Dacă creditorul şi debitorul ajung la o înţelegere asupra
Art. 14. — (1) Ordonanţa de plată, devenită irevocabilă ca
plăţii, instanţa ia act de aceasta, pronunţând o hotărâre de
expedient, potrivit art. 271 din Codul de procedură civilă, care, urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare,
constituie titlu executoriu.
prin excepţie de la art. 273 din același cod, este irevocabilă.
(2) Împotriva executării silite a ordonanţei de plată debitorul
(3) Hotărârea de expedient constituie titlu executoriu.
Art. 9. — (1) Sub sancţiunea decăderii, debitorul poate poate face contestaţie la executare, potrivit dreptului comun. În
contesta creanţa prin întâmpinare.
cadrul contestaţiei nu se pot invoca decât aspecte legate de
(2) În cazul în care debitorul contestă creanţa, instanţa procedura de executare.
verifică dacă această contestaţie este întemeiată.
Art. 15. — Cererea pentru emiterea ordonanţei de plată
(3) În cazul în care contestaţia este întemeiată, instanţa va prevăzute la art. 12 alin. (1) se timbrează potrivit dispoziţiilor
respinge cererea creditorului printr-o încheiere irevocabilă. În
art. 3 lit. o1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
această situaţie, creditorul poate introduce cerere de chemare
timbru,
cu modificările şi completările ulterioare.
în judecată potrivit dreptului comun.

Art.10. — (1) În cazul în care, ca urmare a verificării cererii
Prezenta
ordonanţă
de
urgenţă transpune Directiva
pe baza înscrisurilor depuse, a declaraţiilor părţilor, precum şi a
celorlalte probe administrate, constată că cererea este 2000/35/CE privind combaterea întârzierii plăţilor în tranzacţiile
întemeiată, instanţa emite o ordonanţă de plată, în care se comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
precizează suma şi termenul de plată.
Europene nr. L 200 din 8 august 2000.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei,
Tudor-Alexandru Chiuariu
Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism
şi profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 24 octombrie 2007.
Nr. 119.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale
și Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 13 și al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu
modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă licența de concesiune a activității miniere
de exploatare a lignitului, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., cu sediul în municipiul
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1—15, județul Gorj, în
calitate de concesionar, în perimetrul Roșia de Jiu, situat pe

teritoriul localității Fărcășești, județul Gorj, prevăzută în anexa*)
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Licența de concesiune a activității miniere de
exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data
publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Laurențiu Bogatu
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 24 octombrie 2007.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale
și Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A.

es
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 13 și al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu
modificările și completările ulterioare,

D

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă licența de concesiune a activității miniere
de exploatare a lignitului, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., cu sediul în municipiul
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1—15, județul Gorj, în
calitate de concesionar, în perimetrul Roșiuța I, situat pe teritoriul

municipiului Motru, județul Gorj, prevăzută în anexa*) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Licența de concesiune a activității miniere de
exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data
publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Laurențiu Bogatu
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 24 octombrie 2007.
Nr. 1.294.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale
și Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 13 și al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu
modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă licența de concesiune a activității miniere
de exploatare a lignitului, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., cu sediul în municipiul
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1—15, județul Gorj, în
calitate de concesionar, în perimetrul Lupoaia — carieră, situat

pe teritoriul localității Cătunele, județul Gorj, prevăzută în
anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Licența de concesiune a activității miniere de
exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data
publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Laurențiu Bogatu
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 24 octombrie 2007.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale
și Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A.

tin
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 13 și al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu
modificările și completările ulterioare,

es

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

D

Art. 1. — Se aprobă licența de concesiune a activității miniere
de exploatare a lignitului, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., cu sediul în municipiul
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1—15, județul Gorj, în
calitate de concesionar, în perimetrul Panga, situat în localitățile

Berbești și Alunu, județul Vâlcea, prevăzută în anexa*) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Licența de concesiune a activității miniere de
exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data
publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Laurențiu Bogatu
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 24 octombrie 2007.
Nr. 1.296.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale
și Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 13 și al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu
modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă licența de concesiune a activității miniere
de exploatare a lignitului, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., cu sediul în municipiul
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1—15, județul Gorj, în
calitate de concesionar, în perimetrul Berbești Vest, situat pe

teritoriul localităților Berbești, Alunu și Mateești, județul Vâlcea,
prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. — Licența de concesiune a activității miniere de
exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării
prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Laurențiu Bogatu
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 24 octombrie 2007.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale
și Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A.
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 13 și al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu
modificările și completările ulterioare,

es

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

D

Art. 1. — Se aprobă licența de concesiune a activității miniere
de exploatare a lignitului, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., cu sediul în municipiul
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1—15, județul Gorj, în
calitate de concesionar, în perimetrul Husnicioara Vest, situat

pe teritoriul localității Husnicioara, județul Mehedinți, prevăzută
în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Licența de concesiune a activității miniere de
exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data
publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Laurențiu Bogatu
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 24 octombrie 2007.
Nr. 1.298.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale
și Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 13 și al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu
modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă licența de concesiune a activității miniere
de exploatare a lignitului, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., cu sediul în municipiul
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1—15, județul Gorj, în
calitate de concesionar, în perimetrul Săcelu I, situat pe teritoriul

localității Săcelu, județul Gorj, prevăzută în anexa*) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Licența de concesiune a activității miniere de
exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data
publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Laurențiu Bogatu
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 24 octombrie 2007.
Nr. 1.299.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale
și Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A.
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 13 și al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu
modificările și completările ulterioare,

es

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

D

Art. 1. — Se aprobă licența de concesiune a activității miniere
de exploatare a lignitului, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., cu sediul în municipiul
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1—15, județul Gorj, în
calitate de concesionar, în perimetrul Zegujani, situat pe teritoriul

localității Șișești, județul Mehedinți, prevăzută în anexa*) care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Licența de concesiune a activității miniere de
exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data
publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Laurențiu Bogatu
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 24 octombrie 2007.
Nr. 1.300.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru desemnarea autorităților naționale răspunzătoare de supravegherea pieței
în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93 din 8 februarie 1993
privind controalele de conformitate a produselor importate din țări terțe cu regulile aplicabile
în materie de securitate a produselor pentru produsele stabilite prin Decizia Comisiei
nr. 93/583/CEE din 28 iulie 1993

ce

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului
dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă,
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele
Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă,
Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și
a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L,
nr. 40 din 17 februarie 1993, autoritățile naționale
răspunzătoare de supravegherea pieței, definite la art. 1
prima liniuță din Regulament, sunt prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

pe

Articol unic. — În conformitate cu art. 3 din Regulamentul
Consiliului (CEE) nr. 339/93 din 8 februarie 1993 privind
controalele de conformitate a produselor importate din țări
terțe cu regulile aplicabile în materie de securitate a
produselor, denumit în continuare Regulament, publicat în
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PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
comerț, turism și profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 24 octombrie 2007.
Nr. 1.305.
ANEXĂ

AUTORITĂȚILE NAȚIONALE

răspunzătoare de supravegherea pieței în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93
Autoritățile naționale răspunzătoare de supravegherea pieței,
definite la art. 1 prima liniuță din Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 339/93, sunt următoarele:
a) pentru produse medicamentoase de uz uman, autoritatea
răspunzătoare de supravegherea pieței este Ministerul Sănătății
Publice;
b) pentru produse medicamentoase veterinare, altele decât
cele prevăzute la art. 7 alin. (2) din Regulament, autoritatea
răspunzătoare de supravegherea pieței este Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

c) pentru alimente, autoritățile răspunzătoare de
supravegherea pieței sunt Ministerul Sănătății Publice,
Autoritatea Națională Sanitară Veterinată și pentru Siguranța
Alimentelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;
d) pentru jucării, autoritatea răspunzătoare de
supravegherea pieței este Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor
de stat de tip benchmark, aferente lunii noiembrie 2007

fiz
i

ce

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcţionarea Ministerului
Economiei și Finanţelor, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, ale Regulamentului
privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a
titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind
piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice
guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul
Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

or

ministrul economiei și finanţelor emite următorul ordin:
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Art. 1. — În vederea finanţării şi refinanţării datoriei anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul
publice în luna noiembrie 2007, se aprobă prospectele de ordin.
Art. 2. — Direcţia generală de trezorerie şi datorie
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale
publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
nominală totală de 1.600 milioane lei, prevăzute în al României, Partea I.
Ministrul economiei și finanţelor,
Varujan Vosganian
București, 29 octombrie 2007.
Nr. 1.820.
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PROSPECT DE EMISIUNE
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al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2007
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Art. 1. — În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice
în luna noiembrie 2007, Ministerul Economiei și Finanţelor

anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu
discont, astfel:
Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii
— lei —

7 noiembrie 2007

9 noiembrie 2007

7 noiembrie 2008

364

500.000.000

21 noiembrie 2007

23 noiembrie 2007

23 mai 2008

182

500.000.000

RO0708CTN0K0
RO0708CTN0L8
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Data licitaţiei

ex

Data emisiunii

Cod ISIN

Art. 2. — Valoarea nominală individuală a unui certificat de
trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. — Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la
data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
face după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. — Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât
în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi
juridice.
Art. 5. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale
a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor
de stat administrată de Banca Naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de
persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel

cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în
calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale
a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de
10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va
efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au
adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau
necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. — Preţul şi randamentul se vor determina utilizându-se
următoarele formule:
dxr
P=1—
360
Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
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d = număr de zile până la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. — Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, care acţionează în calitate de
administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi
al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la
ora 12,00.
Art. 8. — Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la
sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. — Evenimentele de plată aferente certificatelor de
trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu regulile
Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri
de stat — SaFIR.
Art. 10. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre
plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără
obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc
în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat
şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1
este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE

Rata
Maturitate
cuponului
nr. ani
—%—

fiz
i

Data
scadenţei

RO0710DBN017

1 noiembrie 2007 5 noiembrie 2007 25 octombrie 2010

RO0717DBN038

15 noiembrie 2007 19 noiembrie 2007

Dobânda
acumulată*)
— lei/titlu —

Valoarea
nominală totală
— lei —

3

6,00

18,03

300.000.000

6,75

296,93

300.000.000

10
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o

11 iunie 2017

or

Data
emisiunii

el

Data
licitaţiei

an

Cod ISIN

ce

al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna noiembrie 2007
Art. 1. — În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice în redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark
luna noiembrie 2007, Ministerul Economiei și Finanţelor anunţă cu scadenţa la 10 ani si 3 ani, cu următoarele caracteristici:

tu
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(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de
persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel
cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în
calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale
a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de
10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va
efectua la nivelul mediu ponderat preţului la care s-au adjudecat
ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau
necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. — Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, care acţionează în calitate de
administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi
al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la
ora 12,00.
Art. 9. — Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la
sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. — Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de
stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu regulile
Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri
de stat — SaFIR.
Art. 11. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre
plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără
obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc
în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat
şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la
art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
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Art. 2. — Valoarea nominală totală a emisiunii de obligaţiuni
de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. — Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de
stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. — Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele
specificate în prospectele de emisiune aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 126/2007 privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie
2007, pentru obligațiunile cu scadența la 3 ani și, respectiv, prin
Ordinul ministrului economiei și finantelor nr. 266/2007 privind
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont și ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente
lunii iunie 2007, pentru obligațiunile cu scadența la 10 ani, şi va
fi determinată conform formulei:
D = VN x r/ frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5. — Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la
data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi
exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
Art. 6. — Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât
în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi
juridice.
Art. 7. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale
a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor
de stat administrată de Banca Naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare.
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*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii
privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.
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AC T E A L E COMISIEI DE S UPRAVEG HERE A ASI G URĂR I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale
„PRIME INSURANCE — BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 9 octombrie 2007 prin care s-a aprobat
cererea Societăţii Comerciale „PRIME INSURANCE — BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de
funcţionare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
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Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligaţia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de
asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora.
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Art. 1. — Societatea Comercială „PRIME INSURANCE —
BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L., cu sediul social în Bucuresti,
Calea Călărași nr. 131B, parter, camera nr. 2, sectorul 3, nr. de
ordine în registrul comerţului J40/12555/29.06.2007, cod unic de
înregistrare 22026133 din 29 iunie 2007, este autorizată să
funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate
numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea
asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
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Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
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Bucureşti, 24 octombrie 2007.
Nr. 893.
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