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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002  
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării  

şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale, pentru societăţile comerciale 

din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului 
şi cel al Ministerului Transporturilor 

 
Având în vedere sarcinile asumate de către Guvernul României în legătură cu 
accelerarea procesului de privatizare, în special pentru pachetele minoritare de 
acţiuni, 
Luând în calcul structura portofoliului de societăţi comerciale aflate în administrarea 
Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S), format preponderent 
din pachete minoritare de acţiuni;  
Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte 
executarea obligaţiilor de plată ale instituţiei , stabilite prin titluri executorii, care au 
blocat vânzarea pachetelor de acţiuni, prin popririle instituite asupra pachetelor de 
acţiuni deţinute de A.A.A.S; 
Fiind imperios necesară instituirea unor reglementări speciale care să permită 
A.A.A.S şi Ministerului Transporturilor să ducă la îndeplinire mandatul acordat de 
Guvern privind trecerea în sectorul privat al pachetelor de acţiuni deţinute de stat, 
constând în  special în: 

 Simplificarea documentaţiei necesare pregătirii ofertei de privatizare, în 
special la pachetele minoritare de acţiuni; 

 Stabilirea unor metode de determinare a preţului de ofertă, în condiţii de piaţă 
şi cu respectarea acquisului comunitar în materia ajutorului de stat.  

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei 
situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, 
 
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
 
Art. I. - Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează 
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1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„(1) Vânzarea acţiunilor va fi precedată de întocmirea unui dosar de  prezentare sau 
a unei fişe de prezentare simplificată, în funcţie de metoda de privatizare aleasă şi de 
pachetul de acţiuni oferit la vânzare, potrivit normelor metodologice emise în 
aplicarea prezentei legi. 
(2) Dosarul de prezentare se va întocmi la societăţile comerciale la care A.A.A.S. şi 
Ministerul Transporturilor deţin mai mult de 50% din totalul acţiunilor şi va 
cuprinde pe lângă informaţiile de ordin general privind situaţia economico-
financiară, juridică, patrimonială şi date privind drepturile de proprietate industrială 
şi intelectuală. Datele şi informaţiile cuprinse în dosarul de prezentare referitoare la 
situaţia economică, financiară, juridică, de mediu şi patrimonială, a societăţii 
comerciale respective sunt prezentate pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, 
autentificată, a administratorului unic sau a membrilor consiliului de administraţie 
sau a directorului general, după caz, precum şi a cenzorilor. 
(3) Vânzarea acţiunilor prin metode specifice pieţei de capital se va realiza cu 
respectarea reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pe baza 
documentelor specifice fiecărei metode de vânzare.  
(4) În cazul vânzării pachetelor de acţiuni reprezentând până la 50% inclusiv din 
capitalul social al societăţilor comerciale, instituţia publică implicată va întocmi o 
fişă de prezentare simplificată, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea 
prezentei legi. 
(5) Fişa de prezentare simplificată va cuprinde datele şi informaţiile primite de 
instituţia publică implicată de la societăţile comerciale, cele publicate pe site-ul 
Oficiului Registrului Comerţului, cele publicate pe pagina specială a pieţei de capital 
pe care activează societatea comercială, după caz, precum şi pe cele conţinute în 
ultima raportare semestrială depusă la Ministerul Finanţelor Publice, în toate 
situaţiile în care conducerile societăţilor comerciale nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce 
le revin în conformitate cu dispoziţiile alin. (24) al art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare  
(6). În situaţia vânzărilor de acţiuni prin alte metode decât cele de pe piaţa de capital, 
procedura de vânzare va fi analizată prin prisma reglementărilor în materia  
ajutorului de stat.” 
 

2. Alineatele (3), (4) şi (8) ale articolului 12 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

 
(3) Administratorii societăţilor comerciale sunt obligaţi să solicite convocarea AGA, 
în termen de 30 de zile de la data emiterii certificatului de atestare a dreptului de 
proprietatea asupra terenului, pentru aprobarea majorării capitalului social şi să 
solicite înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerţului  
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(4) În cazul în care administratorii nu solicită convocarea AGA pentru aprobarea 
majorării capitalului social în termenul prevăzut la alin. (3), sau AGA nu a aprobat 
majorarea capitalului social, Oficiul Registrului Comerţului va înregistra majorarea, 
la cererea A.A.A.S., sau a Ministerului Transporturilor. 
…… 
„(8) Preţul de vânzare al acţiunii, pentru acţiunile suplimentare provenite din 
majorarea capitalului social cu valoarea terenului, în situaţia exercitării dreptului de 
preferinţă, se va calcula conform normelor metodologice emise în aplicarea 
prezentei legi. Prevederile prezentului alineat nu se aplică în cazul societăţilor 
comerciale ale căror contracte de privatizare au fost aprobate prin legi speciale, în 
măsura în care acestea cuprind dispoziţii derogatorii de la prevederile prezentei legi. 
Plata acţiunilor se va realiza integral sau în rate. Transferul dreptului de proprietate 
asupra acţiunilor are loc în momentul plăţii integrale a preţului sau a avansului, după 
caz.  
În cazul în care procedura derulată pentru acordarea dreptului de preferinţă nu se 
concretizează prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni cu 
beneficiarul acestui drept, instituţia publica implicată va vinde acţiunile deţinute prin 
oricare dintre metodele prevăzute de legislaţia în domeniul privatizării, oricărui 
potenţial cumpărător.” 
 

3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 47, se modifică şi vor avea următorul 
cuprins 

„(2) Acţionarii societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) pot să îşi exercite dreptul 
de preferinţă la cumpărarea acţiunilor, stabilit prin actul constitutiv, în termen de 
maximum 15 zile de la publicarea anunţului de vânzare de către instituţia publică 
implicată. Preţul de cumpărare va fi cel puţin egal cu preţul de ofertă.  
(3) În cazul în care nici unul din acţionari nu-şi exercită dreptul de preferinţă în 
termenul menţionat la alin. (2), sau doar o parte din acţiunile deţinute de instituţiile 
publice implicate la societăţile comerciale declarate închise au fost vândute unora 
din acţionari, urmare a exercitării de către aceştia a dreptului de preferinţă, acţiunile 
rămase vor fi vândute oricărui potenţial cumpărător, prin licitaţie cu strigare. În 
această situaţie se includ şi acţiunile pentru care acţionarii beneficiari ai dreptului de 
preferinţă refuză să dea acordul instituţiei publice implicate pentru vânzarea acestora 
către terţi, în cazul în care un astfel de acord este necesar, conform actului 
constitutiv.” 
 

4. Litera d) a articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„d) costurile implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale, 
precum şi cheltuielile legate de îndeplinirea obligaţiilor instituţiilor publice 
implicate, în calitate de acţionar, asumate în cadrul procedurii insolvenţei, precum şi 
plata onorariilor pentru consultanţi sau firme de avocatură angajate în acest scop.” 
 
 

Deleted:  

Deleted: .

Deleted: .

Deleted: legi

Deleted: legi

Deleted:  



4 

ART. II Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 
din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 
 
 

1. După alineatul (2) al articolului 13, se adaugă patru noi alineate, alin. 
(21) - (24) cu următorul cuprins: 
 
„(21) Pentru societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei 
publice locale deţine mai puţin de 50% din totalul acţiunilor, preţul de ofertă al 
acţiunii se va stabili astfel: 

a) în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare: cea mai mare 
dintre valorile reprezentate de valoarea nominală a acţiunilor, valoarea calculată 
de instituţia publică implicată prin raport de evaluare simplificat şi media 
cotaţiilor înregistrate în ultimele 52 de săptămâni anterioare formulării ofertei 
de vânzare; 

b) în cazul societăţilor comerciale închise sau ale căror acţiuni sunt retrase de la 
tranzacţionare: cea mai mare dintre valorile reprezentate de - valoarea nominală 
a acţiunilor şi valoarea calculată de instituţia publică implicată prin raport de 
evaluare simplificat; 

c) în cazul societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare de 
mai puţin de 52 săptămâni, cea mai mare dintre valorile reprezentate de - 
valoarea nominală a acţiunilor, valoarea calculată de instituţia publică implicată 
prin raport de evaluare simplificat şi media cotaţiilor înregistrate pe perioada de 
când societatea este cotată, anterior formulării ofertei de vânzare.” 

(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (21) în situaţia în care oferta de vânzare are 
ca obiect acţiunile deţinute la o societate comercială de interes strategic, societate de 
cercetare dezvoltare, ori la o societate din domeniul utilităţilor, instituţia publică 
implicată are obligaţia să dispună întocmirea unui raport de evaluare de către un 
evaluator, independent, în scopul determinării preţului de ofertă. 
(23) Societăţile comerciale au obligaţia de a pune la dispoziţia instituţiei publice 
implicate şi a evaluatorilor agreaţi de aceasta, datele şi informaţiile necesare în 
vederea determinării principalelor elemente ale ofertei, în termen de maxim 20 zile 
de la data solicitării acestora. 
(24) În situaţia în care instituţia publică implicată nu poate intra în posesia datelor şi 
informaţiilor în conformitate cu dispoziţiile alin. (23), preţul de ofertă a acţiunilor 
societăţilor comerciale, cu excepţia celor precizate la alin. (22), se va determina prin 
raport de evaluare simplificat întocmit de instituţia publică implicată utilizând 
informaţiile financiare din ultima raportare semestrială depusă la Ministerul 
Finanţelor Publice. La solicitarea instituţiei publice implicate Ministerul Finanţelor 
Publice are obligaţia de a pune la dispoziţie informaţiile financiare, în termen de 30 
de zile de la data solicitării acestora.” 
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2. Alineatul (1) al articolului 27, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
„(1) Societăţile comerciale din portofoliul A.A.A.S. şi cel al Ministerului 
Transporturilor, care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau 
de asociere în participaţiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu 
clauză irevocabilă de vânzare, cu acordul A.A.A.S. şi respectiv Ministerului 
Transporturilor, prin negociere directă cu locatarii sau asociaţii în situaţiile în care 
aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult 
de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din preţul de vânzare stabilit de 
societatea comercială, se scade valoarea investiţiilor stabilită pe bază de raport de 
evaluare şi acceptată de părţi.”  
 
  
„ART. III - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul 
Transporturilor şi Ministerul Economiei, vor elabora o Hotărâre de Guvern pentru  
modificarea şi completarea normelor metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 577/2002.”  
 
 
 
 
 

PRIM MINISTRU 
 

Viorel - Victor PONTA 
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