
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activitaţii de 
privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 

 Participaţiilor Statului pe anul 2016 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 
al art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea 
unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la 
anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2015, al art. 51 din Legea nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi 
completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind 
înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. 1 
       Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 
2016, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
    ART. 2 
    Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului reprezintă 
limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea 
Guvernului. 
 
     ART. 3 
    Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului reţine 
permanent la dispoziţia sa, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 
privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 



Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru 
dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de 
stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2015, o 
sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul 
său de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, din veniturile încasate din 
vânzarea acţiunilor la care acesta derulează procesul de privatizare, precum şi din alte 
venituri constituite conform legii.  
 
 

 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

Dacian Julien CIOLOŞ 
 


