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L E G E
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2003 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000
privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi

efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.12 din
30 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare, adoptată în temeiul art.1 pct.III.11 din Legea
nr.680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.59 din 1
februarie 2003, cu următoarele modificări:

La articolul I punctul 14, alineatele (1) şi (3) ale
articolului 283 vor avea următorul cuprins:

“Art.283.- (1) Formularul de aviz de garanţie va fi prezentat
operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de înscriere în
arhivă de către persoana interesată, potrivit legii, sau de către
reprezentantul său împuternicit prin procură autentică ori transmis, în
condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui



2

înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o
semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.
.................................................................................................................

  (3) Un exemplar al formularului va fi înapoiat
solicitantului după efectuarea înscrierii în arhivă, pe suport de hârtie,
vizat de operator sau agent ori, după caz, în formă electronică, semnat
cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau agentului, cu
menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a
numărului de identificare a înregistrării.”

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în
şedinţa  din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor articolului
74 alineatul (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Valer Dorneanu

  Această    lege  a  fost   adoptată  de  Senat   în   şedinţa
din  22 mai 2003,  cu   respectarea   prevederilor   articolului 74
alineatul (2) din Constituţia României.

p.PREŞEDINTELE  SENATULUI

Doru Ioan Tărăcilă
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