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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului din administrarea
Aeroclubului României în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unui teren din domeniul
public al statului, având datele de identificare prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
administrarea Aeroclubului României în administrarea
Administrației Naționale de Meteorologie, în vederea
realizării obiectivului „Stație meteorologică județeană Târgu
Mureș”.

Art. 2. — Terenul prevăzut la art. 1 va reveni în administrarea
Aeroclubului României fără nicio formalitate, în una dintre
următoarele situații:
a) într-o perioadă de 2 ani de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri obiectivul prevăzut la art. 1 nu este finalizat;
b) Administrația Națională de Meteorologie își schimbă forma
de organizare.
Art. 3. — Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face
pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Constantin Dascălu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 28 iulie 2010.
Nr. 784.
ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenului aparținând domeniului public al statului care se transmite din administrarea Aeroclubului României
în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie
Locul unde este
situat terenul

România, județul
Mureș, municipiul
Târgu Mureș,
Str. Libertății nr. 120

Persoana juridică
de la care se transmite
dreptul de administrare

Aeroclubul României

Persoana juridică
la care se transmite
dreptul de administrare

Administrația
Națională de
Meteorologie

Caracteristicile
tehnice ale terenului

Teren din domeniul public al statului
administrat de Aeroclubul României, în
suprafață de 1.064 m2, care se
compune din:
a) suprafața S = 1.030,5 m2 (S2), având
ca vecinătăți:
— în vest și parțial nord Platforma
stației meteo Târgu Mureș
— în sud-est Str. Libertății, un drum
asfaltat, care leagă centrul orașului de
zona industrială
— în sud-vest se învecinează cu
Aeroclubul Teritorial Târgu Mureș
b) suprafața S = 33,5 m2 (S3, platforma
evaporimetrică), având ca vecinătăți:
— în est Platforma stației meteo Târgu
Mureș
— în nord, vest și sud se învecinează
cu Aeroclubul Teritorial Târgu Mureș
Amplasarea și delimitarea exactă a
celor două suprafețe (S2) și (S3) sunt
redate în planul anexat.

Numărul de identificare
atribuit de
Ministerul Finanțelor
Publice

Parțial, din
nr. M.F. 35.453,
ordonator principal
Ministerul
Transporturilor
și Infrastructurii
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010
al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”,
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
pe anul 2010 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată
sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite
maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și
numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare
a veniturilor totale.

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la
5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control
financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. — Anexa face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 4 august 2010.
Nr. 806.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Registrul Auto Român”
Calea Griviței nr. 391A, sectorul 1, București
C.I.F. RO 1590236
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I R E C T I F I C AT

pe anul 2010
— mii lei —

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat
pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială
a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al
Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul
de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în
cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale
veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale
proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale
statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de
nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 4. — Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 4 august 2010.
Nr. 807.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați
Galați, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I R E C T I F I C AT

pe anul 2010

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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AC T E A L E COMISIEI DE SUPRAVEG HERE A ASI G URĂR I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare
a Societății Comerciale „Tradițional Broker de Asigurare” — S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,
cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39
alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data
de 29 iunie 2010, conform art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia
a fost analizată Nota cu nr. X 1.018 din 26 iunie 2010 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „Tradițional
Broker de Asigurare” — S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Barbu Lăutaru nr. 2, bl. 21, sc. B, ap. 40, et. 1, sectorul 1,
înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. J40/3995/2010, cod unic de înregistrare 18433317, și înscrisă în Registrul
brokerilor de asigurare sub nr. RBK — 344/2006, reprezentată legal de către dna Manolescu Iulia Luminița, în calitate de
administrator și director executiv, ca urmare a cererii de suspendare a activității,
a constatat următoarele:
1. Actul constitutiv a fost modificat fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.), încălcând
astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin
Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie
contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Societatea nu mai are niciun angajat, iar în data de 25 iunie 2010, aceasta a comunicat decizia de încetare a contractului
individual de muncă al directorului executiv, respectiv dna Manolescu Iulia Luminița.
2. Societatea nu a mai desfășurat activitate începând cu data de 1 iunie 2010.
3. Societatea nu deține un cont distinct pentru înregistrarea operațiunilor de încasări și plăți ale primelor de asigurare,
încălcând astfel prevederile art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, faptă ce constituie
contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
4. Societatea a transmis cu întârziere raportările trimestriale aferente trimestrelor II, III, IV 2008, trimestrelor I, II, III, IV 2009,
raportările privind taxa de funcționare aferente perioadei ianuarie—decembrie 2008 și nu a transmis raportările aferente
trimestrelor I, II, III și IV 2009 și trimestrului I 2010, încălcând prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările
și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III alin. (4) și pct. IV lit. a) din Normele privind forma și conținutul
raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006*), cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 3
pct. III lit. a), b), c), d) și e) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii
de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contravenție
conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
5. Societatea nu a transmis la CSA numele persoanei desemnate cu responsabilități în prevenirea și combaterea spălării
banilor și a finanțării actelor de terorism și în ceea ce privește procedurile interne în materie de cunoaștere a clientului, de raportare,
de păstrare a evidențelor, de evaluare și gestionare a riscurilor, pentru a preveni și împiedica implicarea lor în operațiuni suspecte
de spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, societatea încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (10) și art. 6 alin. (4) din
Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse
în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, faptă ce constituie contravenție potrivit
art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității
de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în ședința din data de 29 iunie 2010,
aprobarea cererii Societății Comerciale „Tradițional Broker de Asigurare” — S.R.L. de suspendare a activității și stabilirea în sarcina
acesteia a unor măsuri,
drept care d e c i d e:
Art. 1. — În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea
asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se
suspendă, la cerere, activitatea Societății Comerciale
„Tradițional Broker de Asigurare” — S.R.L., cu sediul social în
municipiul București, str. Barbu Lăutaru nr. 2, bl. 21, sc. B,

ap. 40, et. 1, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului
comerțului sub nr. J40/3995/2010, cod unic de înregistrare
18433317, și înscrisă în registrul brokerilor de asigurare sub
nr. RBK – 344/2006, reprezentată legal de către dna Manolescu
Iulia Luminița în calitate de administrator și director executiv, ca
urmare a cererii de suspendare a activității, pe o perioadă de

*) Abrogat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul
raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare.
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3 ani, începând cu data publicării deciziei în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 2. — În termen de 3 zile de la primirea deciziei,
Societatea Comercială „Tradițional Broker de Asigurare” —
S.R.L. are obligația să aducă la cunoștința clienților săi
suspendarea activității de asigurare, în vederea efectuării plății
ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la
asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea
obligațiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3 — În termen de 15 zile de la primirea deciziei,
societatea are obligația să transmită la Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor:
a) documentele din care să rezulte încetarea contractelor cu
societățile de asigurare și restituirea tuturor documentelor
primite în gestiune de la societățile de asigurare;
b) documentele din care să rezulte modalitatea de îndeplinire
a deciziei referitor la notificarea asiguraților;
c) raportările aferente trimestrului II 2010 și semestrului I 2010.

Art. 4. — Reluarea activității Societății Comerciale
„Tradițional Broker de Asigurare” — S.R.L. se va dispune prin
decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 5. — Pe perioada cât este suspendată activitatea,
brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activității de
negociere și încheierea de noi contracte de asigurare pentru
persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe
durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu
regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror
operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt
definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 6. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 30 iulie 2010.
Nr. 592.
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