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Pentru realizarea la standardele impuse de cerinţele actuale
a misiunilor specifice, Ministerul de Interne a încheiat cu Societatea
Comercială “ARO”-S.A. Câmpulung contractul comercial nr.110/2002
prin care această societate s-a obligat să livreze până la data de 18
decembrie 2002 un număr de 272 autovehicule de teren pe şasiu ARO.

În bugetul Ministerului de Interne aprobat pe anul 2002 a
fost prevăzută suma de 139,1 miliarde lei pentru achiziţionarea acestor
mijloace de transport.

Din totalul de 272 autovehicule contractate, Societatea
Comercială “ARO”- S.A. Câmpulung  a livrat un număr de 169
autovehicule echipate cu motoare produse în uzină, celelalte 103
autovehicule echipate cu motopropulsoare TOYOTA nemaiputând fi
realizate datorită imposibilităţii efectuării aprovizionării
subansamblelor respective  din import.

Ca urmare, Societatea Comercială “ARO”-S.A. Câmpulung
a solicitat Ministerului de Interne acordarea în avans a sumei necesare
pentru achitarea contravalorii grupurilor motopropulsoare din import.

Având în vedere urgenţa şi importanţa misiunilor
Ministerului de Interne, precum şi timpul foarte scurt rămas până la
sfârşitul anului 2002, Ministerul de Interne a fost de acord cu plata în
avans a sumei de 72,6 miliarde lei, reprezentând contravaloarea
autovehiculelor rămase de livrat conform contractului.

Pentru acordarea în avans a sumei a fost adoptată
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.162/2002, prin care se
exceptează de la prevederile art.40 alin.(2) şi (3) din Legea nr.72/1996
privind finanţele publice, precum şi de la constituirea garanţiei
prevăzută de art.4 din Hotărârea Guvernului nr.85/1997 privind
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acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de
cheltuieli finanţate din fondurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui
avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului
contractual comercial nr.110/2002 încheiat cu Societatea Comercială
“ARO”-S.A. Câmpulung.
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