
 

HOTĂRÂRE  

privind completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 

privind privatizarea societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 

137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi 

completările ulterioare şi modificarea unor acte normative  

 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

ARTICOLUL I 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 

accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel: 

 

După articolul 216 se introduc articolele 216
1
 – 216

3
, cu următorul cuprins: 

 

Art. 216
1
 

 

(1) În vederea pregătirii şi derulării procesului de privatizare a operatorilor economici la care 

statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, indiferent de numărul 

acţiunilor pe care le deţine şi indiferent de metoda de privatizare sau de valorificare, se 

constituie o singură Comisie de privatizare, precum şi Secretariatul tehnic al acesteia, pentru 

fiecare operator economic, în condiţiile prezentei hotărâri. 

  

(2) Comisia de privatizare este formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai mult de 

9 membri titulari şi 9 membri supleanţi. Secretariatul tehnic al acesteia este format din cel mult 

5 membri. 

 

(3) Din Comisia de privatizare pot face parte, pe lângă salariaţi ai instituţiei publice 

implicate şi reprezentanţi ai altor instituţii, după caz. 

 

(4) Din Secretariatul tehnic al Comisiei de privatizare fac parte salariaţi ai instituţiei publice 

implicate. 

 

(5) Atribuţiile, numărul de membri şi componenţa Comisiei de privatizare şi a Secretariatului 

tehnic al acesteia se stabilesc prin act administrativ al instituţiei publice implicate, în funcţie de 

complexitatea procesului de privatizare sau de valorificare a participaţiilor statului. 

 

 

 

 



Art. 216
2
  

 

(1)  Membrii Comisiei de privatizare sunt plătiţi, la data încetării activităţii Comisiei de 

privatizare, proporţional cu perioada de participare în cadrul acesteia din durata totală a 

Comisiei de privatizare, cu o indemnizaţie fixă, prevăzută la alin.(3) şi art.216
3
, alin. (2)-(5). 

 

(2)  Membrii Secretariatului tehnic sunt plătiţi, odată cu membrii Comisiei de privatizare, 

într-un cuantum egal cu 80% din valoarea indemnizaţiei unui membru al Comisiei de 

privatizare. 

 

(3)  Plata fiecărui membru al Comisiei de privatizare constă într-o indemnizaţie fixă, care: 

a) nu va fi mai mică de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu 

brut lunar pentru activitatea desfăşurată, conform obiectului principal de activitate 

înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din 

economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 

anterior finalizării procesului la privatizare şi 

b) nu poate depăşi de 12 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut 

lunar pentru activitatea desfăşurată, conform obiectului principal de activitate 

înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din 

economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 

anterior finalizării procesului la privatizare.   

 

(4)  Suma totală, reprezentând indemnizaţiile membrilor comisiilor de privatizare şi ai 

secretariatelor tehnice ale acestora, este inclusă în bugetul de venituri şi cheltuieli al 

operatorului economic supus privatizării sau în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii 

de privatizare al instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, conform prevederilor art. 

51, lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

Art. 216
3
 

(1) Activitatea Comisiei de privatizare şi a Secretariatului tehnic al acesteia încetează, în 

funcţie de metoda de privatizare, la una dintre următoarele date: 

a) transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în conformitate cu prevederile 

contractului de  vânzare de acţiuni; 

b) finalizarea procesului de vânzare, certificată prin confirmarea încasării sumelor 

reprezentând preţul acţiunilor vândute potrivit contractului încheiat cu intermediarul 

autorizat, în cadrul ofertelor publice prin pieţele de capital; 

c) vărsarea integrală a aporturilor la capitalul social subscris de către investitorul 

selectat, aferent acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare de capital;  

d) data realizării operaţiunilor de decontare, în cazul vânzării speciale la ordin, 

răspunsurilor la ofertele publice de cumpărare sau preluare, sau licitaţiei electronice; 

e) neîndeplinirea condiţiilor privind oportunitatea încheierii contractului de vânzare 

acţiuni după finalizarea procesului de vânzare; 

f) respingerea ofertei ca neconformă; 

g) retragerea ofertei de către ofertant după ce oferta a fost selectată;  

h) emiterea ordinului ministrului, în cazul suspendării procesului de vânzare şi/sau 

revocării ofertei de vânzare, în orice moment; 



i) apariţia oricărei alte situaţii de natură să conducă la încetarea activităţii Comisiei de 

privatizare. 

 

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), lit. a) – d), indemnizaţia acordată fiecărui membru al 

Comisiei de privatizare şi al Secretariatului tehnic este cea prevăzută la art. 216
2
.  

 

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), lit. e) indemnizaţia acordată fiecărui membru al Comisiei 

de privatizare şi al Secretariatului tehnic este 50% din indemnizaţia prevăzută la art. 216
2
. 

 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (1), lit. g) - h) indemnizaţia acordată fiecărui membru al 

Comisiei de privatizare şi al Secretariatului tehnic este 30% din indemnizaţia prevăzută la art. 

216
2
. 

 

(5) În situaţia prevăzută la alin. (1), lit. f) nu se acordă indemnizaţie Comisiei de privatizare 

şi  Secretariatului tehnic al acesteia. 

 

2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 31, art. 52, art. 195
5
, art. 213 alin 

(2) din Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 

accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002. 

 

ARTICOLUL II 
 

(1) Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică şi comisiilor şi secretariatelor tehnice, constituite la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

(2) În cazul comisiilor şi secretariatelor tehnice constituite, pentru care este instituiă o 

indemnizaţie lunară, plata acesteia încetează la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

(3) Societăţile pentru care există strategie de privatizare aprobată prin hotărâre a guvernului şi 

la care plata comisiilor se suportă de societate, iau măsuri pentru convocarea adunării 

generale a acţionarilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, pentru a stabili plata membrilor comisiilor de privatizare şi a secretariatelor 

tehnice în condiţiile prezentei hotărâri. 

 

(4) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii 

instituţiilor publice implicate iau măsuri în vederea  aplicării prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

ARTICOLUL III 
 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă : 

- art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 761 din 25 iulie 2012 privind aprobarea Strategiei de 

privatizare a Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A., publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.532 din 31 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare; 



- pct.6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 46 din 13 februarie 2013 privind aprobarea 

Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" 

S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 99 din 19 februarie 2013;  

- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 574 din 3 mai 2006 pentru aprobarea primei etape a 

strategiei de privatizare a unor societăţi aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului, prin ofertă publică secundară, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3.4 până la 3.8, inclusiv din Hotărârea Guvernului nr. 862 din 24 august 2011 pentru 

aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii "Compania Naţională de Transporturi Aeriene 

Române TAROM" S.A. prin vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând 20% din capitalul 

social şi a mandatului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru realizarea acesteia, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 645 din 09 septembrie 2011; 

- art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 87 din 13 martie 2013 pentru aprobarea strategiei de 

privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societăţii Complexul Energetic 

Oltenia S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 19 martie 2013; 

- art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1066 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea strategiei de 

privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - 

S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 20 decembrie 

2013. 

- art.4 din din Hotărârea Guvernului nr.626 din 28 iulie 2015 pentru aprobarea strategiei de 

privatizare a unei cote din participaţia deţinută de statul român la Societatea "Rompetrol 

Rafinare" - S.A. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.605 din 11 

august 2015.  

 

ARTICOLUL IV 

 

În cuprinsul tuturor actelor normative şi administrative, sintagmele „comisie de negociere”, 

„comisie de licitaţie”, „comisie de selecţie”,  „comisie de negociere şi selectie” se înlocuiesc cu  

sintagma „comisie de privatizare”. 

 

 

 

 

 

 

PRIM - MINISTRU 

 

DACIAN JULIEN CIOLOŞ  
 


